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Bieg do wielkanocnych wydarzeń
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno,
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu (J 20,1-9).
Opis ewangeliczny wydarzeń wielkanocnych
jest zasadniczo przedstawieniem faktów bez
objaśnień i głębszych rozważań tego co się stało po
trzech dniach od śmierci Chrystusa. Nam zaś,
czytającym te suche zapisy wydarzeń, pozwalają
przyjrzeć się im bardziej poprzez doświadczenie
wiary. I tak biegnąca do grobu Maria Magdalena,
która tak wiele Jezusowi zawdzięczała (przywrócił
jej ludzką godność, uwierzyła w siebie),
podpowiada nam, żeby być w ciągłej drodze do
Boga. „Udała się do grobu” jako pierwsza,
wyrywała ją nie tyle ciekawość co miłość. Chciała
być blisko Jezusa. Podobnie my będziemy się
udawali do grobów zbudowanych w naszych
kościołach na pamiątkę tego jedynego w Jerozolimie. Będziemy podejmowali próbę odczytywania
tajemnicy śmierci i zmartwychwstania poprzez
wydarzenia nam współczesne. Świadczyć to będzie
przede wszystkim o tym, że Bóg żyje. Jest pośród
nas, także w okolicznościach bolesnych i trudnych.
Kiedy wiara jest żywa, nie pozwala zamknąć się
w symbolach i znakach. Ich zadaniem jest nas
prowadzić do ciągłego zdumiewania się
obecnością Boga w Eucharystii. Eucharystia, która
jest uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania
Jezusa, jest dziś dla nas tym wydarzeniem do
którego trzeba nam wyrywać się i biec. Tego chce
nas uczyć Maria Magdalena.
Ale trzeba zauważyć jeszcze drugi bieg Marii
Magdaleny. W zapisie Ewangelii czytamy, że
kiedy przybiegła zastała ona grób otwarty i że
natychmiast pobiegła do Apostołów Piotra i Jana.
Jakby zawróciła natychmiast! Widok pustego
grobu bardzo ją zmartwił, ktoś pewnie wykradł
Jezusa z grobu. Dzieląc się swym zmartwieniem,
pobudziła Apostołów do pójścia (biegu) do grobu.
Oni zaś gdy zobaczyli otwarty i pusty grób –
uwierzyli. Śmierć Jezusa zwyciężyła śmierć naszą
ziemską. Trafnie komentuje to wydarzenie
św. Leon Wielki: „Umierając bowiem (Jezus)
poddał się prawu śmierci, które zniósł zmartwychwstając. W ten sposób przeciął wieczność śmierci
i z wiekuistej przemienił ją na doczesną”. Treść
grobu, którą zobaczyli Maria Magdalena

i Apostołowie oraz przeżywają kolejne pokolenia
chrześcijan jest obecna w Eucharystii.
Naszą misją dziś jest biec do grobu i od grobu
naszego Pana żyjącego w Eucharystii. Na XVwiecznym wizerunku Pana Jezusa (poniżej), Jezus
ma ręce i nogi „spętane” kłosem zboża i gałązką
winnego krzewu. Przerastają one rany Jego nóg
i rąk. Jest „spętany” chlebem i winem, czyli
Eucharystią.

Pozwólmy Bogu przychodzić do siebie.
W każdej Eucharystii ranami swoich nóg i rąk
otula nasze. Zabiera nasze trwogi
Zmartwychwstając, czego z całego serca życzę
Parafianom, Gościom i czytelnikom
Świętomarcińskiego Słowa.
Bliski w modlitwie
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

Z okazji Wielkiego Czwartku – dnia,
w którym rozważamy wydarzenie z Wieczernika – ustanowienie Ofiary Eucharystycznej
- „źródła i szczytu całego życia chrześcijańskiego”, życzymy naszym Duszpasterzom
ponownego odkrycia „daru” i „tajemnicy” swojego powołania.
Dziękujemy za prowadzenie nas do Boga i życzymy zdrowia, radości i entuzjazmu
do dalszej posługi w naszej świętomarcińskiej wspólnocie.
Parafianie
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Wizytacja kanoniczna biskupa w parafii św. Marcina
Prawo kanoniczne Kościoła Katolickiego - numer 396 – przewiduje wizytację biskupią co pięć lat.
Łac. visito-are oznacza m.in.: odwiedzać, zjawiać się, wyświadczać łaskę, wspierać, ale także doświadczyć
i karać. Słowo to odnoszono w tekstach Pisma św. do działania Boga względem Izraela. Także w Nowym
Testamencie Chrystus ukazywany jest w spotkaniu z ludźmi jako dobry Pasterz, nauczyciel i pasterz.
Wobec powyższego widzimy zasadność
przybycia do każdej parafii biskupa. Jego
wizyta jest okazją do rewizji aktualnego
stanu rzeczy i poprawy tego, co jeszcze nie
domaga w poszczególnej wspólnocie. Przede
wszystkim ma tę wspólnotę umocnić w
wierze.
Ostatnia wizytacja w naszej Świętomarcińskiej parafii miała miejsce w 2016 roku.
Odwiedził nas wówczas Biskup Zdzisław
Fortuniak, a proboszczem wówczas był
ksiądz prałat Czesław Grzelak. W dniu 30
marca 2022 roku wyświadczał łaskę
odwiedzin Biskup Szymon Stułkowski.
Zanim jednak zjawia się biskup,
wcześniej pojawiają się tzw. wizytatorzy
wstępni, którzy sprawdzają życie parafii pod
kątem katechetycznym, duszpasterskim
i administracyjnym.
Proboszcz
parafii
wcześniej zobowiązany jest przesłać na
piśmie do Kurii Arcybiskupiej tzw.
Sprawozdanie przedwizytacyjne proboszcza.
I tak przygotowany wizytator Biskup
przybywa do parafii. Biskup Szymon spędził
w naszej parafii dzień od godz. 9.00 do
21.00. Co robił w tym czasie? Rozmowy
indywidualne
z kapłanami.
Spotkanie
z dyrektorami szkół, które są na terenie
parafii (LO nr 3 i SP nr 75). Spotkanie
z katechetami. Spotkanie ze wspólnotami
zakonnymi żyjącymi na terenie parafii
(są trzy wspólnoty oo. Franciszkanów
Konwentualnych, SS. Urszulanek SJK i SS.
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo).
Spotkanie
z
przedstawicielami
grup
duszpasterskich i następnie z Radami parafii:
duszpasterską i ekonomiczną.
Dzień wieńczyła Msza św. w intencji
Parafian oraz Droga Krzyżowa.
Po Mszy św. spotkanie z proboszczami
dekanatu, który wizytuje. W czasie tego
roboczego
spotkania
obecny
jest
przedstawiciel
konkretnego
wydziału
duszpasterskiego,
który
przedstawia
aktualności np. Caritas, katechezy, liturgii
itd.
Biskup Szymon Stułkowski zakończył wizytację w naszej parafii Apelem Jasnogórskim przy Grocie
Matki Bożej z Lourdes.
Wdzięczni za dar obecności Księdza Biskupa, poprzez którego Jezus Chrystus jako pasterz
i nauczyciel, umocnił nas w wierze idziemy ufni Bogu, ducha nie gasząc i proroctwa nie lekceważąc!
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
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Znaczenie Wielkanocy
Dobrym
sposobem
na
zrozumienie
prawdziwego znaczenia Wielkanocy będą dwa
słowa samego Jezusa: Nowe Przymierze.
Nowe Przymierze?
W rozdziale 22 ewangelii wg św. Łukasza
otrzymujemy obraz nocy przed śmiercią Jezusa:
A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu
i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco
pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę
cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej
spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie
Bożym». Potem wziął kielich i odmówiwszy
dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie
między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd
nie będę już pił z owocu winnego krzewu,
aż przyjdzie królestwo Boże».
Następnie
wziął
chleb,
odmówiwszy
dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To
jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to
czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po
wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe
Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie
wylana» (Łk 22,14-20).
Sedno Wielkanocy tkwi w Jego słowach:
„Nowe Przymierze między Bogiem a Jego ludem”.
Pascha i Nowe Przymierze
Aby umieścić to Nowe Przymierze
w kontekście, musimy spojrzeć na historię. Na
długo przed narodzeniem Pana Jezusa, Bóg zawarł
inne przymierze ze swoim ludem (Izraelitami) –
z powodu odstępstwa ludu było ono co jakiś czas
odnawiane z zapowiedziami, aby ich rozmnażać,
aby im błogosławić, aby dać im ziemię. Przez cały
czas Bóg wymagał, aby Jego lud uznawał swoje
grzechy, prosił o przebaczenie grzechów i składał
kapłanom określone zwierzęta jako ofiary za
grzechy. Ich religijne obchodzenie Paschy
obejmowało składanie w ofierze baranków bez
skazy. Również w noc Paschy – kiedy Mojżesz
wyprowadził Boży lud z Egiptu (zob. Wj 12,7-13)
– Izraelici oznaczyli odrzwia domów krwią
z baranków.
Bóg dał Mojżeszowi i Aaronowi konkretne
instrukcje, jak czcić Boga (Wj 12,14) przez
coroczne obchody Paschy. Spożywanie Baranka
stanowiło centrum posiłku paschalnego. Baranki
miały być bez skazy, a co ciekawe nawet żyły
z rodzinami przez kilka dni, zanim zostały złożone
w ofierze, dając do zrozumienia, że ostateczna
ofiara była bliska sercom tych, za których grzechy
zostały złożone.
Wielkanoc i Pascha mają szczególny związek
z wielu powodów. Jezus stał się „barankiem bez
skazy”, kiedy poświęcił swoje życie za grzechy
wszystkich, którzy w Niego wierzą – aby

doprowadzić ich do właściwej relacji z Ojcem. Tak
jak Izraelici świętują wyzwolenie z niewoli przez
Egipcjan, kiedy świętują Paschę, tak chrześcijanie
świętują zwycięstwo nad grzechem i śmiercią
wyrażone w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.
Nowe Przymierze między Bogiem a Jego ludem
jest „umową potwierdzoną Jego Krwią, która jest
wylana jako ofiara za nas”. To nie przypadek, że
Jezus oddał swoje życie za wszystkich w czasie
Paschy. Był to czas wyznaczony, czas wybrany
przez Boga Ojca, zapowiadany proroctwami
Starego Testamentu.
Jakie jest prawdziwe znaczenie Wielkanocy?
W Ewangelii wg św. Jana (1,29), Jan
Chrzciciel widząc zbliżającego się Jezusa,
oznajmia otaczającemu go tłumowi: „Oto Baranek
Boży, który gładzi grzech świata!”.
Jan Chrzciciel wiedział, że Jezus był Synem
Bożym, długo oczekiwanym Mesjaszem, tym
którego prorocy obiecali, że zbawi ludzkość od
grzechów i zapewni im głęboką relację z Bogiem
Ojcem. Nowe Przymierze miało być przymierzem
wiecznym (Jr 31,31-34, Jr 32,39-42, Iz 55,3).
Jezus, nasz Zbawiciel, nasz Bóg, nasz Odkupiciel –
oddał swoje życie jako nasz Baranek ofiarny, aby
zapłacić za nasze grzechy. Pan Jezus realnie
przelał swoją krew, jak Baranek ofiarny.
Kiedy Jezus Chrystus trzy dni później powstał
z martwych, dał zwycięstwo nad wiecznym
oddzieleniem od Boga wszystkim, którzy
pokładają w Nim wiarę i ufność. To jest Nowe
Przymierze – życie wieczne z Bogiem dostępne dla
wszystkich, którzy przychodzą do Jezusa i przez
Jego ofiarę, wchodzą w relację z Bogiem Ojcem.
Św. Paweł w liście do Rzymian (6,23) krótko to
spuentował: „Albowiem zapłatą za grzech jest
śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
W tym wszystkim mamy udział w czasie
każdej Mszy świętej!
Modlitwa
Boże Ojcze, Wielkanoc to wspomnienie
największego dnia w historii – dnia, w którym
Jezus Chrystus, Twój umiłowany Syn, zmartwychwstał i przyniósł wszystkim dar Twojego przebaczenia i życia wiecznego - Nowe Przymierze
z Tobą. Proszę, wylej Twojego Ducha Świętego na
wszystkich, którzy wierzą w zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa i uczyń nasze serca wdzięczne za
Twoją wielką miłość do nas i nieś ją przez nas
światu. Ty, o Boże, dałeś nam zwycięstwo nad
grzechem i śmiercią oraz obietnicę, że nigdy nas
nie opuścisz ani nie porzucisz na wieczność.
Pomóż nam być Ciałem Chrystusa, Kościołem
przynoszącym
owoce,
zjednoczonym
we
wdzięczności nad tym, jak uratowałeś nas Twoim
Ciałem i Krwią złożonymi jako ofiara za nas.
Dokończenie ►
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Dlaczego do Jerozolimy?

Jak Bóg składa ofiarę?

(KKK 557 – 560)

(KKK 606-611)

Cała działalność publiczna Jezusa zmierza do
bardzo konkretnego celu. Cel ten określa miejsce:
Jerozolima i wydarzenie: Pascha. Św. Łukasz
Ewangelista na planie tej podróży opiera swoją
Ewangelię, w której od samego początku Jezus
zmierza do Jerozolimy. Świadome podążanie
Jezusa w kierunku Świętego Miasta, w którym
giną prorocy, jest znakiem Jego gotowości na
śmierć. Jezus wcześniej trzykrotnie zapowiada
swoją mękę i zmartwychwstanie, co spotyka się
z niezrozumieniem a nawet ze sprzeciwem
uczniów. Myśl o męce Mesjasza nie zgadza się
z wyobrażeniem wszechmocnego wybawiciela, na
którego czeka Izrael. Mistrz, przez swoją
zdecydowaną reakcję i nazwanie Piotra
„Szatanem” jasno pokazuje, że przyjęcie męki jest
nieodzowne w dziele zbawienia. Jezus wiedząc, że
Jerozolima jest miejscem męczeństwa proroków,
do końca wzywa ją do nawrócenia. Królewski
wjazd Mesjasza, witanego gałązkami palmowymi
i gromkimi pozdrowieniami, może sugerować, że
to nawrócenie się dokonało i że Jerozolima
przyjmuje Jezusa jako wysłannika Bożego. Jezus
jest nazywany Królem i Synem Dawida, czyli tym,
który wypełnia wszystkie obietnice mesjańskie
i ma stać się zbawicielem Izraela. Oślę na którym
siedzi Mesjasz wyraża Jego pokorę i jeszcze
bardziej ukazuje autorytet płynący z Bożego
namaszczenia, a nie z zewnętrznego, ludzkiego
przepychu. Śpiew witających Jezusa mieszkańców
Jerozolimy przejęła liturgia Eucharystyczna,
w której
Hosanna
poprzedza
moment
Przeistoczenia. Bóg w swojej pokorze i uniżeniu
przychodzi do człowieka w kawałku pszennego
chleba, tak jak Jezus wjeżdżający na oślęciu do
Jerozolimy. Królewski wjazd Mesjasza do
Świętego Miasta rozpoczyna najważniejszy etap
Jego misji. Już za kilka dni ma dokonać się
przejście przez mękę i śmierć do zmartwychwstania - wydarzenie, które zmieni bieg historii.
W liturgii uroczyście celebrujemy wjazd
Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową,
która rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia.

W świecie, w którym nieustannie docierają do
nas komunikaty o „samorealizacji”, niezależności
i wolności, słowo „ofiara” wygląda jak obiekt
muzealny. Jeśli dołożymy do tego fakt, że ktoś
składa ofiarę ze swojego życia bo tak chce jego
ojciec, to powstaje skandal na pierwsze strony
gazet. Taką właśnie ofiarę złożył Jezus Chrystus.
Mamy jednak problem, gdyż z jednej strony do
naszego mówienia i myślenia o Bogu wkrada się
rutyna, z drugiej popadamy w monofizytyzm,
który uznaje w Chrystusie tylko Boga. Skoro
jednak Jezus Chrystus był prawdziwym Bogiem
i człowiekiem, mamy prawo mówić o Jego ofierze
i zależności od Ojca używając naszych pojęć
i skojarzeń. Pełną zgodę Syna na wolę Ojca
tłumaczy tylko miłość: Syn wie, że Ojciec Go
kocha i że Jego wolą jest tylko to, co najlepsze.
Dlatego odpowiada na tą miłość – miłością do
końca, miłością która nie cofa się przed krzyżem.
Ta postawa Jezusa jest również wypełnieniem
Starotestamentalnej ofiary baranka paschalnego,
która towarzyszyła uwolnieniu Izraelitów z Egiptu.
Pierwsza Pascha Narodu Wybranego, czyli
przejście z niewoli do wolności wypełnia się
w Passze Jezusa Chrystusa, czyli w przejściu ze
śmierci do życia. Ofiara Syna posłusznego woli
Ojca, jest także udziałem w miłości Ojca do
wszystkich ludzi. I tu znowu przeszkadzają nam
nasze kategorie, w których dzielimy ludzi na
lepszych i gorszych, na tych których warto kochać
i tych, którzy na to nie zasługują. Miłość Ojca
i Syna obejmuje każdego człowieka, także tego,
który odwraca się do Boga plecami. Krwawa ofiara
na krzyżu, została poprzedzona i zapowiedziana
podczas Ostatniej Wieczerzy, czyli pierwszej
Eucharystii. Odtąd każda Msza Święta jest
bezkrwawym uobecnieniem ofiary krzyża.
Apostołowie i wszyscy którzy celebrowali
Eucharystyczną Ofiarę mieli świadomość, że
przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa, to przyjęcie
Jego nastawienia: oddać życie za bliźniego.
Ks. Jacek Zjawin

Chcemy żyć tym nowym przymierzem z Tobą,
podejmując je przez pełny udział we Mszach
Świętych, przez przyjmowanie Ciebie, Twojego
Ciała i Krwi, ponieważ EUCHARYSTIA DAJE
ŻYCIE. Pomóż nam nieść to przesłanie wszystkim,
którzy chcą słuchać. Pomóż nam kochać, również
naszych wrogów tak, jak Ty kochasz. Z Tobą
wszystko jest możliwe. Amen.
Grzegorz Krawiec

Święto Miłosierdzia Bożego
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy
była Świętem Miłosierdzia (Dz. 299).
Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką
i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie
dla biednych grzeszników (Dz. 699). Kto w dniu
tym przystąpi do Źródła Życia - obiecał Pan Jezus dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar
(Dz. 300).
Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
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Wielki Post u Asyryjczyków
W ramach comiesięcznych otwartych spotkań
Przyjaciół Chrześcijan Orientu w naszej parafii,
ostatnio
podjęliśmy
temat
zwyczaj ów
wielkopostnych u Asyr yj czyków. Temat
przedstawił pan prof. Michael Abdalla, rodowity
Asyryjczyk,
natywny
użytkownik
języka
aramejskiego, którym mówił Pan Jezus, Matka
Boża i Apostołowie.
Cele postu
W czasie Wielkiego Postu w kościołach
Wschodu bardzo często przypominane są zdania
Ojców Kościoła zachęcające do postu.
„Człowiek może być silny jak lew, ale
z powodu obżarstwa sam wpada w sieć”.
„Gdyby obżarstwo nie obciążało rozumu ludzi,
nie poddawaliby się w walce z Szatanem”.
„Posty są hołdem oddanym Chrystusowi,
Matce Bożej, Apostołom, formą dziękczynienia
oraz uproszenia
błogosławieństwa
i
łask,
święta zaś - nagrodą za wstrzemięźliwość”.
Post jako element procesu wychowania
O postach uczy się młodzież w szkołach
prywatnych lub przykościelnych. W podręcznikach
można znaleźć lekcje dla V klasy asyryjskiej
szkoły podstawowej, z którego prof. Michael
Abdalla uczył się w roku 1963 w rodzinnym
mieście Kamiszli w Syrii.
Skrót lekcji
... Przebywający na polowaniu król spotkał
rolnika w podeszłym wieku, który od świtu orał
ziemię. Zaprosił go na wspólne śniadanie. Starzec
jednak odmówił:
- Przykro mi królu! Wcześniej zaprosił mnie na
smaczniejsze śniadanie ten, kto jest większym od
ciebie królem. To Bóg wezwał mnie do postu.
Zakłopotany król ogarnął starca ciepłym
spojrzeniem, mówiąc:
- Nawet w taki długi i upalny dzień pościsz?
- Poszczę w obawie przed dłuższym i bardziej
upalnym dniem – odparł rolnik.

- Dziś jedz, a od jutra pość - doradził król.
Słysząc to, starzec zapytał:
- Czy możesz gwarantować, iż dożyję jutra?
Dlaczego 40 dni?
Warto poświęcić kilka słów na przybliżenie
genezy liczby czterdzieści. Jest ona często
wymieniana w Biblii, a oznacza niemal zawsze
czas pokuty, postu i modlitwy albo kary. Bóg
spuścił na ziemię deszcz przez 40 dni i 40 nocy
i tyle samo dni trwał potop. Izraelici spędzili na
pustyni 40 lat jadając mannę, a aby otrzymać
tablicę przykazań Mojżesz pozostał na Górze
Synaj przez 40 dni i 40 nocy bez jedzenia i picia.
Tyle dni pościł także prorok Eliasz. Niniwa,
wstrząśnięta kazaniem proroka Jonasza, pokutowała przez 40 dni i dzięki temu uniknęła kary
Bożej. Chrystus pościł na pustyni przez 40 dni
i przez tyleż dni po Zmartwychwstaniu ukazywał
się swoim uczniom. Wymierzanie kary chłostą
w liczbie czterdziestu batów oczyszczało winę;
dlatego Apostoł Paweł za każdym razem
otrzymywał 40 uderzeń bez jednego.
Roczne
zestawienie
obowiązujących
okresów postnych
W Kościele Asyryjskim jest wiele postów.
Liczba postnych dni wynosi około 140 w roku
(zobacz tabelę). Każdy post jest ścisły; nie
spożywa się żadnych produktów pochodzenia
zwierzęcego w jakiejkolwiek postaci.
Ważnym akcentem towarzyszącym postowi są,
składane przez dzieci, publiczne przyrzeczenia,
iż do świąt nie będą używać w rozmowie
wulgarnych słów, przysięgać lekkomyślnie na
Boga, Krzyż, Jezusa, Matkę Boską lub świętych.
Czynią to przeważnie parami dzieci tej samej płci,
utrzymujące ze sobą koleżeńskie stosunki,
zobowiązując się zarazem do darowania jedno
drugiemu w pierwszym dniu Świąt Wielkanocnych
kurzego jajka za każdą pomyłkę, czy też świadome
odstępstwo od złożonego przyrzeczenia.
A czy Ty umiesz pościsz?
Grzegorz Krawiec

Nazwa postu

Okres postu obecnie

Ilość dni

Środy i piątki

Wszystkie bez: świątecznych, siedmiu tygodni po
Wielkanocy i przypadających w innych postach

Około 64 - 74

Post Niniwy

Od trzeciego tygodnia przed Wielkim Postem

3

Wielki Post

Od siódmego tygodnia przed Wielkanocą

48

Post Apostołów

Od 26 do 29 czerwca

3

Post Matki Boskiej

Od 10 do 15 sierpnia

5

Adwent

Od 15 do 25 grudnia

10
Razem około 133 – 143 dni
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Spotkania ze świętymi - Św. Gemma Galgani
11 kwietnia Kościół obchodzi liturgiczne
wspomnienie św. Gemmy Galgani, dziewicy
(ur. 1878 r. w Camigliano, niedaleko Lukki,
Włochy), jako piąte z ośmiorga dzieci aptekarza
Henryka i Aurelii Galgani.
W dzieciństwie zamiast bawić się lalkami,
wolała słuchać, jak matka opowiada jej o Jezusie.
Miała szczególne nabożeństwo do Najświętszego
Sakramentu i Jezusa Ukrzyżowanego. Prowadziła
życie nieskazitelnie czyste, poświęcając swoją
duszę i serce Bogu, ślubując czystość.
W dzieciństwie oddana została do szkoły Oblatek
Ducha Świętego. W wigilię przyjęcia Pana Jezusa
napisała w swoim dzienniczku: "Postaram się, aby
każdą spowiedź odprawiać i Komunię świętą
przyjmować tak, jakby to był ostatni dzień w moim
życiu. Będę często nawiedzać Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie, zwłaszcza gdy będę
strapiona". Tuż po przyjęciu I Komunii Świętej:
Nie sposób opisać tego, co w owym momencie
zaszło pomiędzy mną, a Jezusem. Sprawił, że tak
silnie odczułam Go w mej duszy. Uświadomiłam
sobie wtedy, że rozkosze niebieskie różnią się od
ziemskich, i ogarnęło mnie pragnienie utrwalenia
tego mojego związku z Bogiem wiecznotrwałym.
W życiu Gemmy potwierdziła się prawda, iż
Bóg doświadcza tego, kto Go kocha bezgranicznie
– mając 8 lat straciła matkę, w momencie
poważnej choroby brata Eugeniusza opuściła
internat i szkołę u oblatek, by móc go pielęgnować.
Opiekowała się nim w dzień i noc, aż w końcu
sama osłabła i zachorowała na trzy miesiące. Do
pełnego zdrowia już nigdy nie powróciła. W czasie
operacji była wpatrzona sercem w wizerunek
Chrystusa Pana na krzyżu. Następnie śmierć ojca,
który doprowadził do ruiny rodzinny majątek, co
było wynikiem hojności i kredytowania ludziom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
W r. 1899 r., w wigilię uroczystości Serca Pana
Jezusa, Gemma otrzymała dar stygmatów, czyli
odbicia ran Pana Jezusa, który jej zapowiedział:
,,Odwagi, Gemmo, oczekuję cię na Kalwarii”.
W ten sposób Gemma stała się ikoną i kwiatem
Męki Pańskiej. Stygmaty odnawiały się regularnie,
co tydzień. Rany krwawiły od wieczoru
w czwartek, kiedy przeżywała mękę Zbawiciela, aż
do godz. 15 w piątek. Wtedy przestawały krwawić
i natychmiast zasklepiały się. Dwa lata później
Gemma została naznaczona kolejnymi stygmatami:
korony cierniowej i śladów biczowania. Zmarła
w r. 1902, mając zaledwie 25 lat. Jest patronką
studentów i aptekarzy. Jej pragnieniem od
dzieciństwa było wstąpienie do mniszek
pasjonistek klauzurowych, jednakże na skutek
przeciwności nie zdołała zrealizować swojego
pragnienia.

Św. Gemma jest dla nas wzorem świętości,
jaką może osiągnąć każdy człowiek żyjący na
świecie. To wzór doskonałego posłuszeństwa woli
bożej, jej heroiczne i konsekwentne posłuszeństwo
woli Bożej to dla nas najkrótsza i najprostsza droga
do Nieba. Święta w sposób szczególny dzisiaj uczy
nas żywej relacji z Chrystusem, który wypełnia
całe serce! Św. Gemmo, módl się za nami!
Modlitwa do św. Gemmy
O lśniący kwiecie nieba, Święta Gemmo,
która przez miłość Jezusa poświęciłaś swe życie,
by czynić dobro, która byłaś znamienitym
przykładem pokory i ofiary; ja, Tobie oddany,
zachęcony wieloma łaskami przypisanymi
Twojemu wstawiennictwu, proszę Cię żarliwie,
byś przyszła mi z pomocą.
Wstaw się u Twojego oblubieńca Jezusa, aby
udzielił mi łaski zbawienia mojej duszy i innych
łask, których potrzebuję. Wyproś, Święta Gemmo,
abym umiał naśladować Twoje cnoty i zasłużył,
by tak jak Ty trafić przed oblicze Boga,
aby Go chwalić i wysławiać w raju. Amen.
(Z modlitewnika:
Módlmy się… Do św. Gemmy Galgani)

Monika Jasińska
(polecam więcej o św. Gemmie Galgani:
Głębie duszy czyli Św. Gemma Galgani,
O. Germano Ruoppolo – Pasjonista).

W marcu 2022 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
30
00
8 , 9 , 11, 12 i 18
00
I niedziela miesiąca godz. 16 .- w j. hiszpańskim
00
00
dni powszednie: 8 , 18

Apel Jasnogórski przy Grocie
Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

30

sobota 8

Nabożeństwo Maryjne Wynagradzające
30

pierwsza sobota miesiąca 8

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

Żywy Różaniec

00

trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 8

Kancelaria parafialna
00

Poniedziałek i środa, 9 - 11 ,16

30

- 17

30

I piątek miesiąca
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
1500 - 1800
Koronka do Miłosierdzia Bożego
i adoracja w ciszy
Możliwość Sakramentu Pojednania

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 10

Komentarz do Słowa Bożego na niedzielę
00

każda środa po Mszy św. o godz. 18
00

lat 84

LITANIA POKORY

Nabożeństwo Maryjne

Al. Anon

1. Bożena Żądło

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.

00

codziennie 21

00

Odeszli do Pana

00

poniedziałek 9 -11

Ekipy Małżeńskie Notre Dame
spotkania ustalane z małżeństwami na bieżąco

Zakon Rycerzy Jana Pawła II
00

I piątek miesiąca Msza św. 18

OKŁADKA – „Noli me tangere” (łac. „nie dotykaj
mnie!”, tłumaczone także jako „nie zatrzymuj
mnie!”. Są to słowa, które według Ewangelii
św. Jana (J 20,17) wypowiedział Jezus do Marii
Magdaleny po Zmartwychwstaniu).
Obraz namalowany przez Antonia Allegri,
pseudonim Corregio (nazwa miejscowości
w której urodził się artysta).
PIEL GRZYMKA
do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
Niedziela 1 maja 2022 r.
Szczegóły na obrazkach św. Józefa.
Zapisy w biurze parafialnym
lub w zakrystii po Mszy św.

Sługi Bożego Rafaela kard. Merry del Val (najbliższego
współpracownika św. Piusa X), którą odmawiał każdego
dnia po odprawieniu Mszy Świętej. Zmarł w 1930 roku.
W 1953 roku rozpoczął się Jego proces beatyfikacyjny.
O Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce me według
Serca Twego.
Od mojej własnej woli – wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia bycia szanowanym
Od pragnienia bycia kochanym
Od pragnienia bycia wychwalanym
Od pragnienia zaszczytów
Od pragnienia podziwu i uwielbień
Od pragnienia bycia wyróżnianym
Od pragnienia bycia proszonym o radę
Od pragnienia bycia akceptowanym
Od pragnienia bycia zrozumianym
Od pragnienia bycia odwiedzanym
Od lęku przed upokorzeniem – wybaw mnie, Panie.
Od lęku przed wzgardą
Od lęku przed odtrącaniem
Od lęku przed oszczerstwami
Od lęku przed popadnięciem w zapomnienie
Od lęku przed wyśmianiem
Od lęku przed podejrzeniami
Od lęku przed obelgami
Od lęku przed opuszczeniem
Od lęku przed odrzuceniem
Aby inni byli kochani bardziej niż ja – Panie, udziel mi
łaski, bym tego pragnął.
Aby inni byli cenieni bardziej niż ja
Aby w opinii świata inni rośli, a ja się umniejszał
Aby inni byli chwaleni, a ja bym był zapomniany
Aby inni z pożytkiem służyli, a ja bym był odsuwany na bok
Aby inni byli wyróżniani we wszystkim
Aby inni byli bardziej święci ode mnie, bylebym został
święty na miarę moich możliwości
Gdy będę nieznany i ubogi – Panie, pragnę się tym
cieszyć.
Gdy będę pozbawiony naturalnych doskonałości ciała i
umysłu
Jeśliby o mnie nie myślano
Jeśliby zlecano mi najniższe posługi
Jeśliby nawet nie raczono się mną posługiwać
Jeśliby nigdy nie pytano mnie o zdanie
Jeśliby zostawiono mnie na ostatnim miejscu
Jeśliby nigdy nie prawiono mi komplementów
Jeśliby mnie ganiono w porę i nie w porę
O Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce me według
Serca Twego.
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