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Drodzy Parafianie!
Święta Wielkanocne kierują nasz wzrok na Oblicze Zmartwychwstałego Pana.
W Nim miłość pokonała grzech, złość i nienawiść.
Ze zbawczej tajemnicy Syna Bożego
płynie dla nas łaska życia, miłości, nadziei, zbawienia.
Zmartwychwstały Pan w sakramencie chrztu
obdarzył nas tym cudownym darem życia nadprzyrodzonego.
On niesie pokój i radość.
W Roku Jubileuszu chrztu Polski uświadamiamy sobie w sposób szczególny
naszą przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła.
Wyrażamy naszą wdzięczność Bogu, że przez Jezusa Chrystusa
wychodzi naprzeciw naszej słabości oraz ogarnia nas swoją miłością i przebaczeniem,
że okazuje nam swoje miłosierdzie.
Niech Boska moc wspiera Drogich Parafian
we wszystkich sprawach codziennego życia.
Niech Zmartwychwstały Pan nadaje sens codziennym zmaganiom o chleb powszedni
w duchu wiary i wzajemnej miłości we wspólnocie Kościoła, gronie rodzinnym
dla dobra naszej umiłowanej Ojczyzny.
Ksiądz Proboszcz z Duszpasterzami

Świadectwo z Bierzmowania
Po trzech latach przygotowań odbyła się
uroczystość bierzmowania, podczas której
tego sakramentu udzielił ksiądz biskup
Zdzisław Fortuniak. Było to dla mnie wielkie
przeżycie, ponieważ sakrament bierzmowania
przyjmuje się tylko raz w życiu. Starałem się
bardzo skupić podczas liturgii, modliłem się
też o dary Ducha Świętego. Ksiądz biskup
w kazaniu powiedział nam, że bierzmo, to
belka podtrzymującą strop i tak samo,
bierzmowanie ma podtrzymywać nasze życie
duchowe. Uzyskałem wiarę i pewność, że
w każdej sytuacji życiowej, Duch Święty
będzie mi pomocą, jeśli ufnie się do Niego
zwrócę.
Grzegorz Ereński
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Święte Triduum Paschalne
24 marca br. rozpoczniemy obchody
najważniejszych dni jakie przypomina nam
Kościół Katolicki w Liturgii Wielkiego Tygodnia,
a w szczególności jego trzech dni: Wielkiego
Czwartku,
Wielkiego
Piątku
i Niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego wraz z „matką
wigilii”1 – Wigilią Paschalną w Wielką Noc2.
Refleksję na temat Triduum – a więc Trzech
Dni Paschalnych musimy rozpocząć od Jerozolimy
– miasta męki i śmierci Jezusa z Nazaretu, które
sprzyjało procesowi tworzenia się odpowiednich
celebracji. Bardzo trudno przychodzi nam sobie
wyobrazić okres w Kościele, kiedy dopiero
tworzyły się kolejne święta. Najpierw były to
wspomnienia najważniejszych wydarzeń z życia
Zbawiciela na ziemi. Dopiero wieki później
pojawiały się święta przywołujące pamięć NMP
i świętych. Dla nas wszystkich, a szczególnie dla
pierwszych
chrześcijan
najważniejszym
3
misterium był moment powstania z martwych
Jezusa – Syna Bożego, trzy dni temu uwięzionego,
skatowanego i ukrzyżowanego.
Śmierć Chrystusa wywołała wielki zamęt
wśród pierwszych uczniów Jezusa. Padł blady
strach na Apostołów, mętlik w głowie, gdyż nie
rozumieli tego co im mówił: „Syn Człowieczy
będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale
trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 17,22n).
Dla nich wyjątkowy czas, cudowna przygoda
z Osobą, którą uważali za długo wyczekiwanego
Mesjasza zakończyła się tragicznie wraz z Jego
śmiercią. Pozostali sami, załamani, ukrywający się
i drżący o własne życie, dlatego: „drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami” (J 20,19).
W takiej atmosferze nie trudno nam sobie po
ludzku wytłumaczyć reakcji uczniów na słowa
Marii Magdaleny o Zmartwychwstaniu: „Ona
poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim,
pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak
słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli
wierzyć” (Mk 16,10n). Zarówno dla Apostołów jak
i dla reszty tych, co poszli za Jezusem, a tym
bardziej dla rzeszy pielgrzymów przybyłych na
Święto Paschy do Jerozolimy, czymś niewyobrażalnym stała się wiadomość, że ten, któremu na
dniach urządzono pokazowy sąd i tym głośniejszą
i widowiskową egzekucję oraz którego tłumy
widziały martwym na Golgocie, teraz żyje! Z tego
też powodu, jak czytamy: „niektórzy ze straży
przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów
o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi,
a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy
i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie
przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali”
(Mt 28,11-13). Wiemy, że nikt nie był świadkiem
samego Zmartwychwstania, a słowa kobiet, które

„w pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do
grobu, niosąc przygotowane wonności [i które]
skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa”
(Łk 24,1) „wydały im się czczą gadaniną i nie dali
im wiary” (Łk 41,11). Ten brak wiary będzie
później Jezus wyrzucał swym uczniom, kiedy
przez czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu
będzie się im ukazywał. Ewangelista Łukasz
przytacza nam słowa, skierowane do dwóch
uczniów w drodze do Emaus4: „O nierozumni, jak
nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko,
co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał
tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?
I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich
proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach
odnosiło się do Niego” (Łk 24,25-27). W tych
słowach Jezus sam zaznacza, że nie możemy
poprzestać na tym co ziemskie, co przemijające
i co kończy się wraz z naszą śmiercią: „gromadźcie
sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie
niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie
kradną” (Mt 6,20).

Wielki Czwartek
Święte Triduum Paschalne, najważniejsze dni
w roku liturgicznym, rozpoczyna się Mszą
Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek
wieczorem. Podczas tej Mszy, która uobecnia
w sposób uroczysty wydarzenia z Wieczernika,
świętujemy ustanowienie dwóch sakramentów
świętych: Eucharystii i Kapłaństwa. Liturgia
koncentruje się wokół ołtarza, a Tabernakulum5
jest puste. Chrystus daje nam także przykład
miłości i pokornej służby, umywając swym
uczniom nogi. Dla kapłanów jest to szczególny
dzień, przypominający im ich powołanie i moment
święceń kapłańskich. Na koniec liturgii
Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy
Adoracji – tzw. ciemnicy, co symbolizuje
pojma-nie Chrystusa w Ogrójcu i uwięzienie.
Znakiem tego uniżenia i ogołocenia Pana staje się
także obnażenie ołtarzy oraz zasłonięcie krzyży.
Od tego momentu milkną organy i dzwonki oraz
dzwony na kościelnych wieżach, aż do chwili
uroczystego odśpiewania Gloria6 w Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego. Jezus zaprasza nas
do modlitwy w podzięce za Jego miłość i ofiarę.

Wielki Piątek
W Wielki Piątek wspominamy mękę,
ukrzyżowanie i śmierć naszego Pana. W tym dniu,
zgodnie ze starożytna tradycją, nie sprawuje się
Eucharystii. Liturgia w niezwykle przejmujący
sposób ogłasza nam tajemnicę wywyższenia Syna
Bożego przez Krzyż, który paradoksalnie staje się
drogą do zwycięstwa. Tak mówi o tym św. Paweł:
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„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest
zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,
dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród
Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą
Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,23n). Wnętrze
kościoła pozbawione jest wszelkich ozdób, ołtarz
pozostaje „goły” co symbolizuje odarcie Jezusa
z wszelkiej godności, aby nas odkupić. Kapłan
ubrany w ornat koloru czerwonego, symbolizującego cierpienie i wylaną krew, a także królewską
godność Chrystusa, podejdzie do ołtarza i upadnie
na twarz. Jest to gest symbolizujący naszą
niegodność, wobec Jezusa, który umarł za nasze
grzechy. Oznacza również ból i smutek Kościoła.
Wierni trwając w postawie klęczącej powinni
modlić się o miłosierdzie dla siebie i całego świata
w całkowitej ciszy. Sama liturgia Wielkiego Piątku
składa się z 4 części. Liturgia słowa7, ukazuje nam
cierpiącego Jezusa, co zapowiedział już prorok
Izajasz, a co relacjonuje nam ewangelista Jan –
bezpośredni świadek męki. Tą część liturgii
zakończy rozbudowana modlitwa powszechna
w intencji wszystkich ludzi, gdyż za każdego
umarł Jezus. Drugą częścią jest przejmująca
adoracja Krzyża, w czasie której z wiarą
pragniemy przyklęknąć i ucałować stopy Jezusa
ukrzyżowanego, dziękując za Jego mękę oraz
przebaczenie grzechów. Trzecim elementem
Liturgii Wielkiego Piątku jest Komunia Święta.
Istnieje ścisły związek między Ofiarą na Krzyżu
a Eucharystią. Możemy ją przyjmować, jako
pokarm duchowy na życie wieczne dlatego
właśnie, że Chrystus umarł na Krzyżu. Na koniec
kapłan przeniesie Najświętszy Sakrament do
„Grobu Bożego”, abyśmy modląc się przy nim,
mogli rozważać Mękę, ale także oczekiwać na
radość Zmartwychwstania Jezusa.

przyjąć, a
Chrystusa.

następnie

innym

nieść

światło

Wielka Sobota 2014

Po wniesieniu Paschału kapłan odśpiewa
uroczyste Orędzie Wielkanocne - Exultet8, które
zaprasza nas do radości. Obficie zastawiony Stół
Słowa Bożego9 przypomina nam w skrócie całą
historię zbawienia, której punktem kulminacyjnym
jest przyjście na świat Syna Bożego i Jego ofiara
krzyżowa. Po odśpiewaniu radosnego Alleluja,
wysłuchamy Ewangelii obwieszczającej nam cud
Zmartwychwstania.

Wielka Sobota
W Wielką Sobotę adorujemy Chrystusa
pogrzebanego – tajemnica grobu. W tym dniu
także Kościół nie sprawuje Eucharystii wielkosobotniej. Trwamy w modlitewnym skupieniu
i zadumie nad miłością Boga, który dla nas
ofiarował nawet własnego Syna i oczekujemy na
Jego wyswobodzenie się z więzów śmierci. Wraz
z nastaniem wieczoru rozpoczyna się celebracja
Wigilii Paschalnej, która jest wprowadzeniem
w radość Niedzieli Wielkanocnej. Ważnym
znakiem tej liturgii jest ciemność, która
symbolizuje moc śmierci, a pośród której człowiek
czuje się zagubiony i samotny. Tą ciemność ma
rozproszyć światło wnoszonego uroczyście do
świątyni Paschału – świecy symbolizującej
Chrystusa Zmartwychwstałego, obecnego pośród
nas. Jezus jest światłością rozpraszającą mroki
śmierci i grzechu. Od tej świecy paschalnej
odpalimy nasze świeczki na znak, że chcemy

Wielka Sobota 2015

▲Trzecią część Wigilii Paschalnej stanowi
liturgia chrzcielna, w czasie której zostanie
poświęcona woda, a następnie z zapalonymi
świecami w dłoniach odnowimy wszyscy
przyrzeczenia chrzcielne, gdyż to przez chrzest
zostaliśmy na zawsze złączni ze Zmartwychwstałym Panem. Wszystkie działania dusz pasterskie obecnego roku miały nas przygotować
właśnie na ten moment – świadomego odnowienia
przyjętego chrztu! Wielką Noc, najważniejszą ze
wszystkich nocy, zakończy procesja returekcyjna10, w czasie której niesie się figurę Chrystusa,
ale już Zmartwychwstałego. Zwycięzca śmierci,
piekła i szatana, niech prowadzi nas w procesji
wiary przez całe nasze życie, byśmy doszli tam,
gdzie On po pięćdziesięciu dniach, w momencie
swego Wniebowstąpienia powróci!
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Niedziela Zmartwychwstania
Święte
Triduum
zakończy
Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego określana mianem
Sollemnitas sollemnitatum – uroczystością nad
uroczystościami, a także Dies dierum regina –
królową dni. Jednak najlepiej oddającym
przesłanie owego dnia jest określenie Vitae natalis
aeternae – narodziny życia wiecznego, gdyż od
tego pamiętnego Dnia człowiek może dostąpić
chwały zmartwychwstania, a więc narodzić się dla
Nieba. W tym dniu również uroczyście odśpiewamy Sekwencje Wielkanocną Victimae Paschali
Laudes – pieśń napisaną specjalnie na ten dzień:
„Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił
swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas
z Ojcem i zmył grzechów zmazy…”. W owy
poranek prawdziwe stają się słowa Pana,
skierowane do Marty – siostry zmarłego Łazarza:
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto
we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na
wieki.” (J 11,25n). Słowa te po dziś dzień
powtarza liturgia owego dnia w antyfonie: „Ego
sum resurrectio et vita”11!
To dzięki męce, śmierci i Zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa możliwe jest i nasze Zmartwychwstanie. „Ponieważ bowiem przez człowieka
przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się
zmartwychwstanie” (1Kor 15,21). Jezus przerzucił
na nowo most, zniszczony przez grzech Adama
i Ewy, po którym możemy kroczyć ku Bogu
i wejść do radości nieba. Święte Triduum
Paschalne ma nam uzmysłowić, że „tak bowiem
Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”
(J 3,16). W uroczystym śpiewie Exultet, który
kapłan zaśpiewa w czasie Wigilii Paschalnej
usłyszymy takie słowa „Weselcie się już, zastępy
Aniołów w niebie: weselcie się słudzy Boga.
Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy
Król tak wielki odnosi zwycięstwo. (…) Tej
właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci,
jak zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam
przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie
zostali odkupieni. (…)O szczęśliwa wina, skoro ją
zgładził tak wielki odkupiciel!”12. Śpiew pełen
radości napawa nas nadzieją i przepełnia wiarą „że
Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie
umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy”
(Rz 6,9). Fakt ten sprawia, że pełni ufności sami
możemy oczekiwać naszego zbawienia, które
wysłużył dla nas Chrystus. Całe Triduum
Paschalne ukierunkowuje nas na fakt Odkupienia.
Dla chrześcijan życie nie kończy się wraz ze
śmiercią na ziemi. Jest to tylko etap, który
zadecyduje o naszym dalszym życiu. „Gdy zaś
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przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest
tylko częściowe” (1 Kor 13,10).
Trwając jeszcze w Wielkim Poście dajmy
sobie szansę przybliżyć się do Boga i pogłębić
swoją wiarę. Święty Jakub poucza nas: „wiara,
jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa
jest sama w sobie” (Jk 1,17). Jeżeli zaś ktoś zapyta,
na czym polega spełnianie uczynków, to z pomocą
przychodzi nam Biblia: „Miłość niech będzie bez
obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za
dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie
życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich
wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości.
Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę
Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie
cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12,9-12).
Przygotujmy się duchowo na Wielkanoc!
dk. Adrian Kurczewski
1

Słowo „wigilia” pochodzi od łacińskiego czasownika
„vigiliare” oznaczającego: czuwać, nie spać,
wyczekiwać.
2
Obecnie w mentalności wielu utrzymuje się, że
najważniejszą wigilią jest ta, która poprzedza Boże
Narodzenie 25 grudnia i podczas której sprawuje się
uroczystą Pasterkę. Jest to spowodowane w dużej
mierze komercyjną oprawą Świąt Bożego Narodzenia.
Jednak już w poł. II w. to właśnie wieczór i noc
oczekiwania na Zmartwychwstałego Chrystusa były
najważniejszą wigilią dla chrześcijan, zebranych na
modlitwie i tak też pozostało w Kościele po dzień
dzisiejszy.
3
Z łac. „tajemnica”.
4
Zob. Pełny opis z wydarzenia na drodze do Emaus:
Łk 24,13-17.
5
Z łac. „namiot” – podobnie jak w Starym Testamencie
namiot skrywał Arkę Przymierza. Jest to bogato
zdobiona, mała szafka, zamykana na klucz, służąca za
miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu.
6
Chwała na wysokości Bogu…
7
Czytanie I: Iz 52,13-53,12; Psalm 31; Czytanie II: Hbr
4,14-16. 5,7-9; Ewangelia: J 18,1-19,42.
8
Starożytna pieśń, przypisywana św. Ambrożemu;
w obecnej formie znana od VII wieku. Nazwa „Exultet”
pochodzi od pierwszego słowa tej pieśni w języku
łacińskim – „Weselcie się”.
9
Lekcjonarz podaje 7 czytań ze Starego Testamentu
i 2 z Nowego – epistoła i Ewangelia, jednak jeżeli
wymagają tego okoliczności można zmniejszyć liczbę
czytań ze Starego Testamentu.
10
Od
łac.
czasownika
„resurgere”
–
zmartwychwstawać.
11
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.”
12
W: Święte Triduum Paschalne – na podstawie Mszału
Rzymskiego dla diecezji polskich, Pallottinum 1991,
Fragmenty Orędzia Wielkanocnego, forma dłuższa.
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Miłosierdzie Boże w pismach św. Urszuli Ledóchowskiej
W artykule z lutego 2016 r. zostały
podane różne możliwości odpowiedzi
Bogu Ojcu na Jego Miłosierdzie.
Kontynuując
tę
myśl,
obecnie
przypatrzmy się, jak św. Urszula rozumiała
wezwanie Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego
miłosierdzia: „Serce Jezusa, cierpliwe dla nas,
nędznych, chce być przykładem, jakie
powinnyśmy być względem bliźnich. Serce
Jezusa, jakżeś cierpliwe i pełne miłosierdzia
dla mnie! Ledwie obiecam poprawę, znów
wpadam w swoje niedoskonałości, oziębłość,
obojętność względem Ciebie, a Ty czekasz
i przebaczasz, i wciąż nade mną się litujesz.
A ja, jaka jestem względem innych? Jaki we
mnie brak cierpliwości! Nie mogę zrozumieć,
że inni nie od razu się poprawiają, zmieniają,
chociaż sama tego nie czynię. Ile we mnie
niewyrozumiałości dla nich, ileż ostrości.
A czy ta moja ostrość dla bliźnich da dobre
wyniki? Jeżeli Boskie Serce, które najlepiej
zna biedne ludzkie serce, uważa, że
najlepszym sposobem dla podniesienia nas jest
cierpliwość, dobroć, miłosierdzie – dlaczego
my tego sposobu się nie trzymamy? Dla siebie
go uznajemy – każda z nas mówi, że dla niej
dobroć, cierpliwość jest najskuteczniejszym
sposobem prowadzącym do poprawy –
dlaczego więc względem innych go nie
stosujemy? O Jezu, daj mi naśladować Twą
cierpliwość, Twe miłosierdzie, a dla biednej
mojej duszy bądź Sercem cierpliwym
i wielkiego
miłosierdzia”
(Rozmyślania,
M. Urszula Ledóchowska, t.2 s.68).
W „Rekolekcjach miesięcznych” w rozdziale „Przygotowanie na śmierć” czytamy:
„Postanowiono człowiekowi raz umrzeć,
a potem sąd (Hebr 9,27). Tak uczy Pismo
święte i w to, że umrzemy nawet i niewierzący
musi wierzyć, do czego my, co wierzymy,
dodajemy: a potem sąd. Umrę więc na pewno,

potem Bóg mnie sądzić będzie
i rozstrzygnie się moja wieczność,
albo szczęśliwa, albo nieszczęśliwa.
To będzie zależało od całego życia mego, ale
szczególnie od ostatniej chwili życia – od
chwili śmierci. Ta chwila jest więc
najważniejsza w życiu moim i właściwie całe
życie moje niczym innym nie jest, jak
przygotowaniem na śmierć. Jakie życie, taka
śmierć. Dobre, święte życie zakończy się
świętą śmiercią. Życie bezbożne, grzeszne,
chyba z Miłosierdzia Bożego może się
spodziewać śmierci, we łzach żalu, świętej, ale
jakże często takie życie kończy się śmiercią
daleką od Boga. A jaki wtedy będzie sąd?
Czy pamiętam, że czeka mnie sąd ? Tak,
na ten sąd muszę się przygotować. Ale jak ?
Naturalnie, życiem świętym w ogólności. Ale
Jezus sam nam podał kilka rad, wskazówek,
jak sobie zapewnić sąd łaskawy.
1. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni
(Mt 7,1).
2. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).
3. Jaką miarą mierzyć będziesz, taką ci
odmierzone będzie (Mt 7,2).
Nie chcę być sądzona. Chcę być sądzona
miłosiernie, dobrotliwie. Nic łatwiejszego –
muszę powstrzymywać się od sądzenia innych,
muszę być dla nich pełna wyrozumiałości,
obchodzić się z nimi z bezgraniczną dobrocią.
Czy o tym pamiętam? Nie sądzić innych, ale
tylko siebie. Być wyrozumiałą ale dla innych,
nie dla siebie. Dla innych mieć serce matki,
dla siebie kamienne – oto co nam zapewni sąd
łaskawy i miłosierny” (Pisma zakonne,
M. Urszula Ledóchowska, s.224, 229, 230).
Modlitwą, szczególnie Koronką do
Miłosierdzia Bożego możemy uprosić łaskę
dobrej śmierci dla siebie i bliskich.
s. Julia USJK

[BARDZO POTRZEBUJĘ…]
bardzo potrzebuję
miłosierdzia
co skamielinę sumienia
będzie drążyć
kroplami łaski
tak długo
aż stanę się
jak dziecko
w którego oczach można zobaczyć
Ojca

[NAJWIĘKSZYM…]
największym
paradoksem życia
jest ciągłe umieranie
i rodzenie na nowo
tak chyba po to
by radościami się krzepić w drodze
a w cierpieniu dojrzewać do pełni
„Wspinać się”
Ks. Piotr Dobak
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Obraz Prawdy
Najbardziej czytelnym, Bożym znakiem
wzywającym do wiary i przemiany życia, do
nawrócenia są obrazy, które nie zostały
namalowane przez człowieka, ale są dziełem
samego Boga. Są trzy takie obrazy i do nich
zalicza się Obraz Matki Bożej z Guadalupe.
Pochodzenie i istnienie tego obrazu jest
wielką tajemnicą. Wizerunek postaci Matki
Bożej znajduje się na płaszczu wykonanym
z włókien agawy. Płaszcz taki - ,,tilma”, jak
w języku Azteków nazwany był
ten przyodziewek, służył ubogim
Indianom jako wierzchnia odzież.
Nocą okrywano się nim lub
czyniono z niego hamak dla
dzieci. Często w podwinięte poły
tilmy wkładano jakiś towar, który
trzeba było przenieść. Ten rodzaj
tkaniny jest bardzo nietrwały, po
dwudziestu latach ulega całkowitemu rozpadowi. Na takim
materiale, wyglądającym jak
worek na ziemniaki nie można
namalować żadnego obrazu.
A jednak na takim właśnie
płaszczu w roku 1531 powstał
obraz o przepięknych, głębokich barwach,
mieniących się jak ptasie pióra i zachował się
do dzisiejszych czasów. Ma blisko 500 lat.
Historia ta rozpoczyna się 9 grudnia 1531
roku objawieniami na wzgórzu Tepeyac.
Przebiegała tamtędy dróżka, którą Indianin
Juan Diego szedł do kościoła na
przedmieściach Meksyku. Ukazała mu się
piękna kobieta, sama przedstawiając się jako
,,święta dziewica Maryja, matka prawdziwego
Boga”, i wyraziła prośbę, aby w tym miejscu,
biskup wybudował kościół. Posłaniec wrócił
jednak z żądaniem biskupa domagającego się
znaku, że to jest prawdą. Maryja poleciła
Juanowi Diego wejść na szczyt wzgórza
i zerwać rosnące tam kwiaty. Kiedy wrócił
z pięknymi, kastylijskimi różami, rozkwitłymi
w środku zimy, Ona wzięła je w swoje ręce
i poukładała w tilmie Juana, prosząc go, aby
zaniósł biskupowi. Kiedy Indianin rozchylił
przed biskupem płaszcz z różami, wtedy na
powierzchni szaty ukazał się wizerunek Matki
Bożej. Biskup Zumarraga i wszyscy zebrani
w zdumieniu padli na kolana na widok tego
cudu. Został on opisany w historycznym
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dokumencie ,,Nican Mopohuaę. Kościół został
wybudowany w miejscu objawienia oraz
umieszczono w nim cudowny obraz Matki
Bożej. W wizerunku tym Maryja jest w stanie
błogosławionym, o czym świadczy kolor
wstęgi, którą jest przepasana. Dla Indian jest
to znak oczywisty, ponieważ tamtejsze
kobiety, wiedząc o poczętym dziecku wiązały
ciemną szarfę. Dla współczesnych ludzi,
często mających wątpliwości w podania
historyczne, Maryja ukazała prawdziwość tego
znaku. Dnia 24 kwietnia 2007 roku w bazylice
Matki Bożej z Guadalupe, odbyła się Msza św.
w intencji dzieci, ofiar aborcji.
Wobec zebranych kilku tysięcy
wiernych w cudownym obrazie
pojawiło się światło. Wypływało
ono z wysokości łona Najświętszej
Maryi Panny stawając się coraz
intensywniejsze i przybierając
kształt embrionu ludzkiego. Białe
i czyste, nieoślepiające, zachowujące rysy i poruszające się
w charakterystyczny sposób, jak
dziecko w łonie matki. Cudowne
zjawisko zostało potwierdzone
licznymi fotografiami zrobionymi
przez świadków. W ten sposób
Maryja wezwała do zdecydowanej
poczętego.
Mordowanie
obrony życia
nienarodzonych dzieci w majestacie prawa jest
odrażającą zbrodnią.
Jan Paweł II w encyklice ,,Evangelium
Vita” mówi do nas, że ,,ustawy, które to
czynią, nie tylko nie są w żaden sposób
wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz
człowieka wobec poważnej i konkretnej
powinności przeciwstawiania się im”. Każdy
z nas może uchronić dziecko przed utratą
życia, podejmując duchową adopcję dziecka
poczętego. Również i w naszym kościele
Św. Marcina
istnieje
taka
możliwość.
W święto Zwiastowania Najświętszej Maryi
Pannie,
które
obchodzone
będzie
4 kwietnia, można przyłączyć się do sporej
grupy wiernych, którzy podejmują to dzieło
od wielu już lat i zaadoptować duchowo
jedną maleńką, bezbronną istotę. Cena jaką
się płaci to króciutka, specjalna modlitwa
i dziesiątka różańca przez dziewięć miesięcy,
aż do szczęśliwego rozwiązania. Wystarczy,
aby odpowiedzieć jak Maryja - ,,fiat".
Renata Ereńska

8

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

NIEKTÓRE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZYSKIWANIA ODPUSTÓW (4)
WYKAZ ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH (c. dalszy z poprzedniego numeru)
II. ODPUSTY, KTÓRE MOŻNA ZYSKIWAĆ W CIĄGU ROKU
24. Za udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej pełne trzy dni.
25. W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan: za podjęcie jakichś funkcji w tygodniu modlitw
o jedność chrześcijan oraz za wzięcie udziału w zakończeniu tygodnia modlitw o jedność
chrześcijan.
26. Za pobożny udział w modlitwie różańcowej prowadzonej przez papieża i transmitowanej przez
radio lub telewizję.
27. Za pobożne odmówienie hymnu Akathistos lub Oficjum Paraclisis - w kościele albo w kaplicy,
albo w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób
gromadzi się w jakimś szlachetnym celu, przy czym wystarczy odmówić pewną część hymnu
Akathistos bez przerywania zgodnie z prawomocnym zwyczajem.
28. Odpust zupełny uzyskują członkowie rodziny, którzy po raz pierwszy poświęcają się
Najświętszemu Sercu Jezusowemu lub Świętej Rodzinie podczas specjalnego obrzędu, jeżeli to
możliwe, z udziałem kapłana lub diakona i pobożnie odmówią modlitwę zaaprobowaną przez
Kościół przed wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa lub Świętej Rodziny.
29. Kto pobożnie uczestniczy każdego dnia w nabożeństwach ustanowionych dla osiągnięcia celów
religijnych (np. w tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, w tygodniu misyjnym,
w tygodniu modlitw za młodzież, w dniu chorych) uzyskuje odpust zupełny.
30. W czasie wizytacji kanonicznej: jednorazowo odpust zupełny za udział w Liturgii Świętej,
której przewodniczy wizytator.
III. ODPUSTY ZYSKIWANE ZA NAWIEDZENIE KOŚCIOŁA LUB KAPLICY
Podczas nawiedzenia kościoła lub kaplicy za każdym razem należy pobożnie odmówić „Ojcze
nasz” i „Wierzę”. Jeżeli nawiedzenie przepisane jest w określonym dniu, wówczas można to
uczynić od południa dnia poprzedniego do północy oznaczonego dnia.
31. Za nawiedzenie kościoła parafialnego:
a) w uroczystość tytułu kościoła parafialnego;
b) 2 sierpnia odpust Porcjunkuli;
32. Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych
(2 listopada). Za zgodą Ordynariusza odpust ten może być przeniesiony na niedzielę poprzednią lub
następną lub na uroczystość Wszystkich Świętych. Odpust ten można ofiarować tylko za zmarłych.
33. Za pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada połączone z modlitwą choćby myślą
za zmarłych. Odpust ten można ofiarować tylko za zmarłych.
34. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego poświęcenia.
35. Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego w dniu poświęconym ich założycielowi.
36. Za pobożne nawiedzenie kościołów lub kaplic, w których obchodzone są uroczystości ku czci
nowych Świętych lub Błogosławionych w ciągu roku, celem pogłębienia czci i pobożności wobec
nich, wierny uzyskuje jednorazowo odpust zupełny.
37. Za pobożne nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny można uzyskać
jednorazowo odpust zupełny.
38. Za nawiedzenie kościoła katedralnego:
a) w uroczystość ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca);
b) w uroczystość tytułu kościoła katedralnego;
c) w święto Katedry św. Piotra Apostoła (22 lutego);
d) w dniu poświęcenia bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie (9 listopada);
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e) w dniu 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli).
39. Za nawiedzenie sanktuarium diecezjalnego lub narodowego lub międzynarodowego
ustanowionego przez kompetentną władzę:
a) w uroczystość tytułu tego sanktuarium;
b) raz w roku w dniu wybranym przez wiernego;
c) ilekroć wierny bierze udział w zbiorowej pielgrzymce.
40. Za nawiedzenie bazyliki mniejszej:
a) w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca);
b) w uroczystość tytułu bazyliki mniejszej;
c) 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli);
d) raz w roku w dniu wybranym przez wiernego.
41. Za nawiedzenie jednej z czterech bazylik patriarchalnych w Rzymie w czasie pielgrzymki
zbiorowej, lub jeśli indywidualnie to ze wzbudzeniem aktu synowskiego poddania papieżowi.
42. Za nawiedzenie kościoła stacyjnego w Rzymie połączonego z pobożnym udziałem
w nabożeństwie stacyjnym.
IV. ODPUSTY, KTÓRE MOŻNA ZYSKIWAĆ W ROCZNICE
43. W rocznicę swojego chrztu: za odmówienie przyrzeczeń chrzcielnych według formuły
zatwierdzonej przez Kościół.
44. W jubileusz 25-lecia, 50-lecia, 60-lecia i 70-lecia kapłaństwa: za odnowienie wobec Boga
postanowienia wiernego wypełniania obowiązków swego powołania oraz wierni za pobożny udział
w uroczystej Mszy świętej jubileuszowej.
45. W jubileusz 25-lecia, 40-lecia i 50-lecia święceń biskupich: za odnowienie wobec Boga
postanowienia wiernego wypełniania obowiązków swego stanu oraz wierni za pobożny udział w
uroczystej Mszy świętej jubileuszowej.
V. ODPUSTY POŁĄCZONE Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
46. Za pobożne przyjęcie błogosławieństwa papieskiego udzielonego przez Ojca świętego „urbi et
orbi” choćby przez radio lub telewizję, byleby wierny uważnie śledził sam ryt błogosławieństwa.
47. Za pobożne przyjęcie błogosławieństwa pasterskiego udzielonego przez biskupa diecezjalnego
swoim wiernym. Biskup diecezjalny ma władzę udzielania błogosławieństwa papieskiego
z odpustem zupełnym, według przepisanej formuły, trzy razy w roku, w święta uroczyste przez
siebie określone.
48. Kapłan, który udziela sakramentów świętych wiernemu zagrożonemu śmiercią, powinien mu
udzielić błogosławieństwa apostolskiego z odpustem zupełnym. Jeżeli nie ma kapłana, który by
w godzinę śmierci udzielił sakramentów i błogosławieństwa papieskiego obdarzonego odpustem
zupełnym, Kościół udziela wiernemu należycie usposobionemu odpustu zupełnego o ile wierny za
życia miał zwyczaj stale odmawiania jakichkolwiek modlitw. W tym wypadku Kościół uzupełnia
trzy warunki uzyskania odpustu zupełnego. Przy uzyskaniu tego odpustu chwalebną rzeczą jest
posłużenie się krucyfiksem lub krzyżem. Odpust w godzinę śmierci wierny może uzyskać,
chociażby w tym dniu już zyskał odpust zupełny.
Z okazji Wielkiego Czwartku - dnia, w którym Pan Jezus
ofiarował Kościołowi dar Eucharystii,
a wraz z Nią ustanowił Kapłaństwo,
pragniemy wyrazić wdzięczność naszym duszpasterzom
za obecność, troskę i posługę.
Życzymy odkrywania na nowo swojego kapłaństwa
oraz ufności i radości z wypełnianej misji.
Szczęść Boże!
Redakcja
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ROZWAŻANIA CHRZCIELNE
przygotowaniem do przeżywania
1050 rocznicy chrztu Polski
Czym jest Chrzest Święty?
Odpowiedź na to pytanie pamiętasz może jeszcze z katechizacji, ale spróbujmy wspólnie, na
nowo znaleźć i odkryć wielkość tego skarbu, jakim jest chrzest. Bardzo potrzeba, byśmy ponownie
rozradowali się pięknem i darem naszego chrztu.
Zacznijmy od wypowiedzi jednego z wielkich nauczycieli wiary z pierwszych wieków
chrześcijaństwa – św. Grzegorza z Nazjansu:
Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy ten dar łaską,
namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią
i wszystkim, co może być najcenniejsze.
Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;
łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;
chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;
namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza);
oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem;
szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd;
obmyciem – ponieważ oczyszcza;
pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.
Te podniosłe słowa, może nie końca dla nas zrozumiałe, dają jednak obraz tego, przed czym
stajemy – przed tajemnicą, wielkością, pięknem danymi nam przez Boga.
„Odkryj skarb chrztu świętego”
Kuria Metropolitana w Poznaniu

Malarstwo ścienne na sufragani Katedry Gnieźnieńskiej
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Wspomnienie
o śp. Ks. Kan. Henryku Rękosiu
Ks. Henryk Rękoś był wikariuszem w naszej
Parafii pw. św. Marcina w latach 1969- 1971.
W naszej Parafii Ks. Heniu zgromadził wokół
siebie grono młodych, którym ukazywał drogę do
Boga. Na spotkania katechetyczne przychodziła
również młodzież z parafii, w których wcześniej
pełnił posługę kapłańską (m.in. z par. pw. św.
Rocha). Znajomość i przyjaźń zawiązana w tym
czasie wśród młodych, którym pasterzował
przetrwała do dziś, chociaż już w mniejszym
gronie.
Niektórym
udzielał
Sakramentu
Małżeństwa, ale także żegnał tych, którzy
przedwcześnie odeszli do Pana.
Teraz z sentymentem i wdzięcznością do śp.
Pasterza, wspominamy te wspólne spotkania:
katechetyczne lub przy herbacie, podczas których
rozważane były różne problemy, które wówczas
nas młodych nurtowały. W tamtym czasie
ks. Heniu pomagał naszym rodzicom przy
kształtowaniu naszych osobowości i charakterów.
Zawdzięczamy śp. Księdzu wspaniałe wycieczki,
obozy rowerowe na których nauczyliśmy się
bawić, zwiedzać nowe miejsca i jednocześnie
modlić się, m.in. w roku 1970 - wspólny wyjazd na
obóz rowerowy kier. Olsztyn, Wejcherowo,
Kartuzy ok. 1000 km - ok.12 osób - spanie
u gospodarzy na sianie i codzienna Eucharystia
w odwiedzanych
po
drodze
kościołach
Wspominamy te piękne chwile które, spędzaliśmy
w okresie letnim w rodzinnym domu ks. Henia. Do
dzisiaj z wielkim szacunkiem wspominamy
niestrudzoną śp. Mamę księdza, która pomimo
podeszłego wieku z wielką starannością
przygotowywała dla nas posiłki, także śp. brata
Stanisława i śp. bratową Marylkę, którzy byli tak
przychylni dla nas. Pomimo, iż czasami
przebywało nas nawet od 10 do 15 osób nigdy nie
usłyszeliśmy z ich strony narzekań. Przeciwnie,
zapamiętaliśmy ciągły uśmiech na twarzy i troskę
o nas, pomimo ciężkiej pracy na roli.
To dzięki Księdzu był czas na modlitwę, pracę
i wspólne zabawy. Mamy jeszcze „w uszach”
słowa piosenek religijnych, które śpiewaliśmy idąc
rano do świątyni w rodzinnej miejscowości na
wspólną Mszę św. Zawsze odczuwaliśmy
przychylność mieszkańców tej miejscowości.
Wspominamy świętowanie 50. rocznicy
Święceń Kapłańskich ks. Kan. Henryka w roku
2010.
Ks. Henryk Rękoś zmarł 9 marca br.
Pogrzeb odbył się 15 marca w Brennie –
rodzinnej miejscowości, pod przewodnictwem
Księdza Bpa Zdzisława Fortuniaka. ►

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.
W intencji śp. Ks. Henryka Rękosia zostanie
odprawiona Msza św. w Parafii św. Marcina
26 kwietnia o godz. 18.
Marek Szramkowski

W lutym i marcu
2015 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
00
30
00
8 , 9 , 11 , 12 , 18
00

dni powszednie: 8 , 18

Włączeni do wspólnoty przez
sakrament chrztu zostali

00

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

1. Paweł Piotr Bartel
2. Jakub Łachacz

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Nabożeństwo maryjne
30

sobota 8

Odeszli do Pana

Nabożeństwo Wynagradzające
00

pierwsza sobota miesiąca 9

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Żywy Różaniec
trzecia niedziela miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Kancelaria parafialna

00

00

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9 - 11
00
00
czwartek: 17 - 18

Parafialny Oddział „CARITAS”
00

00

wtorek: 10 - 11
00
00
czwartek: 16 - 17

Legion Maryi
30

wtorek: 18

Akcja Katolicka

45

trzeci poniedziałek 18

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 11

Grupa Biblijna
30

drugi wtorek 18

Al. Anon

00

00

poniedziałek 9 -11

Wieczory skupienia według ustaleń w grupach
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach
W okresie Wielkiego Postu
Gorzkie Żale
00
niedziela 17
Droga Krzyżowa
30
00
40
piątek 9 , 17 i 18
Pismo redaguje zespół:
Ks. Czesław Grzelak, ks. Szymon Bajon, dk. Adrian Kurczewski,
Anna Szramkowska, Joanna Tekielak,
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania
przyjętych tekstów.
Adres redakcji: ul. Św. Marcin 13,
Parafialna strona internetowa www.swmarcin.d2.pl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Danuta Pytlowska
lat 89
Anna Falkiewicz-Foksowicz
lat 79
Józef Mazurczak
lat 62
Mieczysław Reks
lat 89
Tadeusz Markowiak
lat 64
Aleksandra Maciejewska
lat 80
lat 73
Józef Józefiak
Henryk Kowalski
lat 87
Stanisława Gabrysiak
lat 91
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

KRZYŻ…
Krzyż na Golgocie
mówi więcej
o Twojej miłości
niż wszystkie cuda
razem wzięte
Krzyż na Golgocie
mówi mi więcej
o Twoim miłosierdziu
niż wszystkie dobra świata
Krzyż na Golgocie
mówi mi więcej
o Twoim Bóstwie i Człowieczeństwie
niż wszystka mądrość świata
Krzyż na Golgocie
co dla wielu znak
hańbiącej śmierci
i ostatecznego upadku
a dla mnie
jest zawsze zielonym
rajskim drzewem
które swoją bujnością pomnaża moje siły
daje schronienie
i nadzieję
Powrotu
„Wspinać się”
Ks. Piotr Dobak

