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fot. A. Worobiec

TRIDUUM PASCHALNE
2 KWIETNIA 2015 R. – WIELKI CZWARTEK

6.00 – Jutrznia
19.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej

3 kwietnia 2015 r. – wieLki PiĄtek
7.00 – Ciemna Jutrznia

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
19.00 – Liturgia Męki Pańskiej

4 KWIETNIA 2015 R. – WIELKA SOBOTA
7.00 – Ciemna Jutrznia

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
20.00 – Wigilia Paschalna
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(…)Uświęcająca siła tej Nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi(…)

Drodzy Parafianie,
Na radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa 
pragniemy wyrazić nasze serdeczne życzenia:

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was prawdziwym pokojem, 
którego świat dać nie może, niech daje siłę do pokonywania trudności, 
obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.

Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego 
żywą obecność w naszym życiu, w Jego Słowie, w Sakramentach 
Świętych i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii 
i w drugim człowieku.

Błogosławionych Świąt i radosnego świętowania. 
Alleluja!
Ks. Proboszcz Zygmunt Niewęgłowski 
i pozostali księża z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Noël Coypel, Zmartwychwstanie Chrystusa
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Uwierzyć4

PARAFIALNE SZKOLNE

T
egoroczne parafialne rekole
kcje wielkopostne popro-
wadził w na szej parafii ks. 
Roman Trzciński, wielolet-
ni duszpasterz akademicki, 

R
ekolekcje wielkopostne dla dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej im. 
ks. J. Chrościckiego i Zespołu Szkół 

przy ul. Promienistej odbyły się w dniach 
1012 III (wtorekczwartek). Poprowadził 
je ks. Lazare Sowah Ako Kossi, kombo-
nianin z Togo. Spotkania odbywały się we 
wtorek w szkołach, a w środę i czwartek 
w kościele. 

założyciel wspólnoty ewangelizacyj-
nej „Woda życia”. Odbyły się one pod 
hasłem: „Przechowujemy ten skarb 
w naczyniach glinianych” i trwały  
od niedzieli 15 marca do środy 18 marca. 

ŻOŁnierZe  
wYkLĘCi

1 
marca, pod pamiątkową tablicą przy 
ul. Świerszcza 2 odbyły się uroczy-
stości upamiętniające Narodowy 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
zorganizowane przez Fundację „Willa 
Jasny Dom”. W uroczystościach udział 
wzięli kombatanci, Rada i Zarząd Dziel-
nicy Włoch z Burmistrzem, przedstawi-
ciele IPN, dyrektorzy szkół włochow-
skich, młodzież wraz z nauczycielami 
oraz mieszkańcy Włoch. gościem 
honorowym był mjr Wacław Sikorski 
pseudonim „Bocian”, więzień politycz-
ny, oskarżony o przynależność do WiN 
i szpiegostwo amerykańskie, a tym sa-
mym skazany w czasach PRL na śmierć.  

W swoim wystąpieniu podkreślał ro-
lę Opatrzności Bożej w jego ocaleniu. 
Na prośbę organiatora obchodów pani 
Marleny PiekarskiejOlszówki spotkaniu 
towarzyszyła modlitwa za ofiary reżimu 
i recytacja psalmu 10. Po zakończeniu 
obchodów złożono pod pamiątkową 
tablicą kwiaty.  Uczestnicy obchodów 
zwiedzali piwnice byłego aresztu, w tym 
wystawę pt. „Jezu Wyratuj”, przygo-
towaną przez Związek Polskich Arty-
stów Plastyków. W ramach trwającego 
projektu „Ponura przeszłość Willi Jasny 
Dom” z historią miejsca i sylwetkami 
Żołnierzy Wyklętych zapoznaje się te-
raz młodzież szkół włochowskich.

REKOLEKCJE 

fot. Archiwum „Uwierzyć”

fot. Archiwum „Uwierzyć”
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Uwierzyć

WARSZAWSKIE BIURO 
wSPÓLnOt DLa ŚDM 
PRACUJE W NASZEJ PARAFII

W 
sobotę 28 lutego odby-
ło się kolejne spotkanie 
warszawskiego Biura Or-
ganizacyjnego ŚDM Drogi 

Neokatechumenalnej, którego siedzi-
ba będzie mieściła się w budynku przy 
ul.  Rybnickiej 27. Tym razem było to 
spotkanie dla sekcji  obejmujących ję-
zyki niemiecki, francuski, rosyjski, an-
gielski, włoski, hiszpański i portugalski. 
Pomoc językowa w pracach Centrum 

obejmować będzie obsługę korespon-
dencji, tłumaczenia, obsługę grup i pra-
cę w terenie podczas ŚDM. 

NIEDZIELA MISYJNA

22 
lutego gościliśmy w naszej parafii księ-
dza dr. Alojzego Oberstara, rektora 
Archidiecezjalnego Seminarium Misyj-

nego „Redemptoris Mater” w Warszawie wraz 
z grupą seminarzystów. To już kolejna wizyta 
wspólnoty seminaryjnej w naszej parafii. Dziękuje-
my za okazaną włochowską serdeczność i wspar-
cie dzieła Nowej Ewangelizacji. 

KATECHEZY ZWIASTOWANIA

O
d początku lutego do końca 
marca trwały w naszej parafii 
katechezy dla młodzieży i do-
rosłych. Na ich zakończenie 

miał miejsce obrzęd wręczenia Pisma 
Świętego, któremu przewodniczył wybit-
ny biblista, ks. infułat Stanisław Kur, tłu-
macz księgi Rut w Biblii Tysiąclecia.

„Bóg nie 
umarł”

W ADZIE
W 

ramach cyklu Spotkanie z Ki-
nem Wartościowym ADA wy-
świetli obraz „Bóg nie umarł”, 

jeden z najgłośniejszych filmów religijnych 
ostatnich lat, który kilka miesięcy temu 
był wielkim przebojem kinowym w USA. 
główny bohater filmu Josh rozpoczyna 
studia na jednej z amerykańskich uczelni. 
W pierwszym semestrze trafia na zajęcia 
z filozofii prowadzone przez fanatyczne-
go ateistę profesora Radissona. Wykła-
dowca już na pierwszych zajęciach każe 
studentom napisać na kartce słynne zda-
nie Friedricha Nietzschego: „Bóg umarł”, 
i złożyć pod nim podpis. Ci, którzy tego 
nie zrobią mogą zrezygnować z zajęć 
lub… udowodnić, że Nietzsche się mylił. 
Z całej grupy pierwszorocznych studen-
tów wyzwanie podejmuje tylko Josh. Ma 
czas do końca semestru, by przekonać 
słynnego wykładowcę i resztę studen-
tów, że Bóg jednak istnieje. Rozpoczyna 
się pasjonujący spór, który elektryzuje 
całą uczelnianą społeczność i sprawia, że 
odmienia się życie wielu osób. Pokaz fimu 
w piątek  24 kwietnia o 19.00 i w niedzielę 
26 kwietnia o 15.00 i o 18.00. 

fot. Archiwum „Uwierzyć”
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NR 19/2015

rOk 2015 rOkieM Św. Jana PawŁa ii 
W DZieSiĘCiOLeCie JeGO ŚMierCi

UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II

W kwietniu 2015 roku będziemy przeżywać dziesiątą rocznicę śmierci i pierwszą rocznicę kanonizacji wielkiego Polaka, 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego ogromne zasługi i zaangażowanie w proces odradzania się niepodległości naszej ojczyzny 
oraz ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka na zawsze pozostaną w naszej 
pamięci. Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich 
Polaków niezależnie od wyznania i poglądów.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia ustanowić rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku 
i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego 
współczesnego świata.

Niech motywem przewodnim wszelkich inicjatyw wzbogacających ten Rok będą słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed laty na 
Jasnej Górze: „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. 
To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje …”.
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PIELGRZYMKA PARAFIALNA  
I TYGODNIKA NIEDZIELA

SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH EUROPY
21 MAJA – 2 CZERWCA 2015 R.

21 MAJA: 
wyjazd godz. 5.45, przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry 
do Budapesztu. Msza św. w katedrze św. Stefana godz. 15.30. 
Zwiedzamy miasto, następnie Słowenia, północne Włochy 
(przejazd nocny).
 
22 MAJA: 
ok. godz. 10.30 przyjazd do Turynu, do godz. 11.15 – Całun Tu-
ryński i miasto. Msza św. Przejazd przez Włochy, Francję do 
Fontaine (obiadokolacja), przejazd do grenoble, zakwaterowa-
nie godz. 17.00. Zwiedzanie miasta lub czas wolny, nocleg.
 
23 MAJA: 
śniadanie godz. 6.00, przejazd do La Salette, Msza św. godz. 
9.00, po Mszy św. zwiedzanie, modlitwa do godz. 12.00, Avig-
non w godz. 16.00 – 18.00, przejazd do hotelu w Barcelonie 
 Sabadell, obiadokolacja godz. 22.30, nocleg.
 
24 MAJA: 
śniadanie godz. 8.00, pobyt na plaży do godz. 12.00, przejazd 
do Barcelony (Sagrada Familia Msza św. godz. 14.00), zwiedza-
my Barcelonę, godz. 21.00 spektakl tzn. „Tańczące Fontanny”, 
powrót do hotelu ok. godz. 21.45 obiadokolacja, nocleg.

25 MAJA: 
śniadanie godz. 8.00, przejazd do Montserrat, przyjazd do 
sanktuarium, czas na zwiedzanie i modlitwę prywatną, Msza 
św. godz. 13.00, przejazd do Saragossy, zakwaterowanie, obia-
dokolacja 19.30, zwiedzanie miasta lub czas wolny, nocleg.
 
26 MAJA: 
Msza św. w katedrze Matki Bożej na Słupie godz. 7.15, śniadanie 
godz. 8.30, przejazd do Fatimy, zakwaterowanie, obiadokolacja 
19.30, procesja Maryjna godz. 21.30, nocleg.
 
27 MAJA: 
Msza św. godz. 7.00 w kaplicy objawień, śniadanie godz. 8.15, 
wspólna modlitwa i zwiedzanie: Droga Krzyżowa, przejście do 
Aljustrel (wioski narodzin dzieci), zwiedzanie wioski, powrót do 
Fatimy i zwiedzanie sanktuarium, czas wolny do obiadokolacji 
o godz. 20.00, procesja Maryjna godz. 21.30, nocleg.
 

28 MAJA: 
śniadanie godz. 8.00, przyjazd do Santiago de Compostela, Msza 
św. godz. 15.00, zwiedzanie sanktuarium, modlitwa, obiadokola-
cja godz. 20.00, nocleg.

29 MAJA: 
śniadanie godz. 5.00, przyjazd do Azpetia (św. Ignacy Loyolla). 
Zwiedzamy zamek i sanktuarium (Msza św. godz. 15.00), przejazd 
do Lourdes, zakwaterowanie, obiadokolacja 20.00, procesja Ma-
ryjna godz. 21.00, nocleg.
 
30 MAJA: 
Msza św. godz. 7.00 (w grocie objawień), śniadanie godz. 8.00, 
zwiedzanie sanktuarium (wszystkie bazyliki, Krypta, Kaplica Adora-
cji, grota objawień, muzeum uzdrowień, kąpiele) i miasta (Moulin 
Boly Le Cachot, dom rodzinny, kościół parafialny, krypta, hospi-
cjum, muzeum objawień, cmentarz), Droga Krzyżowa godz. 12.30, 
godz. 14.00 czas na kąpiele i czas wolny. godz. 17.00 procesja Eu-
charystyczna z błogosławieństwem chorych, obiadokolacja 19.00, 
procesja Maryjna godz. 21.00, nocleg.
 
31 MAJA: 
śniadanie godz. 5.15, przejazd do Albi (zwiedzamy katedrę i starów-
kę), wyjazd godz. 10.30, przejazd do sanktuarium św. Józefa w Le 
PuyonVolay, przyjazd ok. godz. 15.00, Msza św. w kaplicy położo-
nej na wzgórzu wulkanicznym, modlitwa u stóp Czarnej Madonny, 
najwyższa na świecie figura św. Józefa, groty, wyjazd godz. 19.00, 
przejazd do St. Etienne, obiadokolacja godz. 21.00, nocleg.
 
1 CZERWCA: 
śniadanie godz. 7.00, przejazd do Chateauneufdegalaure (miej-
scowość związana z Martą Robin, która przez 50 lat żywiła się 
wyłącznie Eucharystią), pobyt w godz. 9.15 – 10.45, przejazd do 
Ars-sur-Fornans, nawiedziny sanktuarium i grób św. Jana Marii 
Vianney'a (Msza św. godz. 12.00), wyjazd 14.30, obiad ok. 15.15, 
przejazd przez Francję, Szwajcarię – 1 godzinny pobyt w Zurichu, 
Niemcy (przejazd nocny).
 
2 CZERWCA: 
przyjazd do Sanktuarium w Altotting, Msza św. godz. 8.00, mod-
litwa, zwiedzanie sanktuarium i obiad godz. 11.00, Markl Am Inn 
(Dom rodzinny Benedykta XVI), wyjazd godz. 12.30, powrót 
przez Wiedeń do Warszawy

Ramowy program pielgrzymki
(może ulec drobnym modyfikacjom)
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 1.  Organizatorem Pielgrzymki jest francuska agencja  
AgENCE FR, dla czytelników tygodnika NIEDZIELA

   Agence RF (23, rue de Richelieu) 75001 Paris [France]  
Tel. 0033 (0)1 84 17 23 69, tel. 0033 (0)6 27 40 92 56

 2. Koszt wyjazdu 1 osoba : 420 EUR oraz 600 PLN
  Powyższy koszt obejmuje:
  –  zakwaterowanie w hotelach ***/****, w pokojach dwu-

osobowych z pełnym wyposażeniem,
  –  śniadanie oraz obiadokolacje zgodnie z informacją na ten 

temat w ramowym programie,
  –  transport autokarem wysokopodłogowym w pełnej opcji 

wyposażenia: klimatyzacja, barek, CD/DVD, toaleta, pro-
fesjonalne nagłośnienie, wygodne fotele z pasami bezpie-
czeństwa,

  – wszelkie niezbędne opłaty w obiektach sakralnych,
  – zestawy słuchawkowe,
  –  ubezpieczenie KL (koszty leczenia) oraz NNW (następstw 

nieszczęśliwych wypadków)
  – opieka pilota.

 3. Harmonogram wpłat:
  –  zaliczkę w wysokości 200 EUR należy wpłacić w momen-

cie zgłoszenia uczestnictwa,
  – do 10 marca 2015 nalezy wpłacić 120 EUR i 300 PLN,
  – do 10 kwietnia nalezy wpłacić 100 EUR i 300 PLN.

 4.  Wpłata zaliczki przyjmowana jest na podstawie kwitu „KP”,

 5.  Pozostałe raty prosimy wpłacać na poniżej podane konta.

 6.  Każdy Uczestnik, po uiszczeniu pełnej wpłaty otrzyma od 
AgENCE FR fakturę, jeśli zgłosi takie życzenie.

 7.   W przypadku rezygnacji z ważnych przyczyn zdrowotnych 
lub innych ważnych zdażeń, by uniknąć straty wpłaconej su-
my, Organizator dopuszcza możliwość zaproponowania in-
nej osoby na swoje miejsce.

 8.  Każdy Uczestnik może dokonać ubezpieczenia kosztów re-
zygnacji, zgodnie z zasadami, które zostaną przedstawione 
przez agencję ubezpieczającą gOTHAER. Koszt takiego 
ubezpieczenia to 2.2 procent wpłaconej sumy. Ubezpiecze-
nie od kosztów rezygnacji będzie mogło być dokonane po 
uiszczeniu całości wpłaty.

 9.  Uczestnikom cierpiącym na choroby przewlekłe polecamy 
wykupienie dodatkowego wariantu ubezpieczenia na wypa-
dek ujawnienia się dolegliwości związanych z chorobą. Pod-

stawowy pakiet ubezpieczenia nie obejmuje kosztów lecze-
nia następstw chorób przewlekłych.

 10.  Wszelkie uwagi co do sposobu realizacji programu będą 
analizowane przez AgENCE FR na bieżąco, tak przed jak 
i w trakcie trwania PIELgRZyMKI za pośrednictwem pilota, 
do którego należy zgłaszać wszelkie zapytania i uwagi.

 

OTO NUMERY KONT:

BANK PKO BP
euro: 53 1020 1097 0000 7402 0272 2213
złotówki: 23 1020 1097 0000 7602 0051 1055
Danuta Bucholc, 02547 Warszawa, ul. Łowicka 17 m 5
 
W tytule wpłaty/przelewu proszę podać swoje imie i nazwisko 
oraz dopisek „Pielgrzymka w dniach 21.05 do 2. 06.2015”
O wpłacie na konto prosze powiadomić SMSem lub emailem
Danuta Bucholc tel. 604 18 18 89 mail: danuta.bucholc@gmail.
com 
 
W emailu prosze podać następujące dane:
Imiona i nazwisko; data urodzenia; adres w tym miejscowość z ko-
dami; nr dowodu os lub paszportu; telefon i adres mailowy; zakwa-
terowanie w pokoju z łóżkiem małżeńskim czy łóżka oddzielne.
 
Na listę Pielgrzymów będzie zapisana osoba, która dokona wpła-
ty zaliczki oraz poda komplet danych personalnych, z założeniem, 
że będzie wpłacała kolejne raty w ustalonych terminach.

WARUNKI  
UCZESTNICTWA

Jeżeli zbierze się pełen autokar uczestników piel-
grzymki z Warszawy, to pielgrzymka wyruszy 
21  maja  z Warszawy. W przeciwnym razie piel-
grzymka wyruszy 20 maja, godz. 15:00 z Warszawy 
do Sandomierza, skąd wyruszy 21 maja w dalszą 
drogę. Obecnie z Warszawy zapisały się 24 osoby. 
Jeśli zapiszą się 44 osoby, autokar wyruszy bezpo-
średnio ze stolicy. 

UWAGA:
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Uwierzyć

BOŻa i LUDZKA 

DROGA
Na ostatnie chwile Wielkiego Postu zamieszczamy rozważania 

Drogi Krzyżowej, które przygotowała druga i trzecia wspólnota Drogi 
neokatechumenalnej z naszej parafii. Zostały wygłoszone w czasie Drogi 

Krzyżowej 13 marca 2015 roku.

Stacja I – Pan Jezus  
na śmierć skazany

Oto my, ludzie, odważamy się być 
sędzią naszego Boga i Stwórcy. Osą-
dzamy i skazujemy jedynego świętego, 
jedynego niewinnego, który przeszedł 
przez ziemię, czyniąc wyłącznie to, co 
dobre. Ciągle od nowa oburzam się 
na to, co z Tobą, Panie Jezu, zrobiono 
w Wielki Piątek. Jak ludzie w ów piątek 
mogli być tak zaślepieni i okrutni. Jed-
nak gdy patrzę głębiej na mnie same-
go, dostrzegam z bólem, że ja również 
skazuję Ciebie na śmierć. Na każdym 
kroku osądzam innych ludzi, nie znając 
ich wnętrza, albo moimi słowami czy 
zachowaniem poniżam i krzywdzę dru-
giego człowieka. 

Piłat może i starał się uwolnić Je-
zusa, ale ten tłum bardzo domagał się 
wyroku. Ja też często mówię, że sta-
ram się być chrześcijaninem, ale ten 
tłum wokół mnie tak głośno krzyczy 
o antykoncepcji, o eutanazji, o abor-
cji, o in vitro. Oni tak głośno krzyczą 
u mnie w biurze, na uczelni, w firmie, 
że ja milczę i dyskretnie umywam ręce. 
Jednak prawdziwi uczniowie Jezusa nie 
umywają rąk, nie wydają wyroku. 

Stacja II – Pan Jezus bierze 
Krzyż na swoje ramiona

Panie Jezu, Ty wziąłeś na swoje ra-
miona krzyż, a wraz z nim grzechy nas 
wszystkich. Wszystkich, w tym i moje. 
Mówię, że chętnie wziąłbym moje grze-
chy na siebie, ale jak mam to zrobić, je-
żeli nawet przed samym sobą nie chcę 
się do nich przyznać. Wspomóż mnie 
Panie Jezu, abym uznał swoje grzechy. 

Stacja III – Pan Jezus  
po raz pierwszy upada

To pierwsza z trzech stacji na drodze 
krzyżowej, które nazwano „upadek Je-
zusa”. Ale On nie przyszedł na świat by 
uczyć nas upadania, lecz powstawania. 
To że Chrystus upadał, to tylko zmęcze-
nie, wyczerpanie, potknięcie na nierównej 
drodze. To że wstał by iść dalej, to czysta 
miłość. 

Dziś świat zachwyca się upadkami 
człowieka. Pragnie podejrzeć grzech, po-
kazać go w imię przekonania, że to praw-
da o nas, że tacy właśnie upadli jesteśmy. 
Panie Jezu, chcę byś nauczył mnie swojej 
miłości, byś podźwigał mnie z upadków 
dnia codziennego. Nie chcę więcej pogrą-
żać się w rozpaczy grzechu, lecz podnoś 
mnie ku światłu Twego miłosierdzia. 

To właśnie dzięki temu, że Jezus wstał, 
podniósł krzyż, dźwignął nasze grzech i po-
szedł dalej, dziś każdy z nas może usłyszeć 
te słowa: i Ja odpuszczam tobie grzechy.

Stacja IV – Pan Jezus spotyka  
swoją Matkę

Jak wielka jest boleść matki widzącej 
kaźń i pohańbienie Swojego Syna! I jakże 
wielki jest ból Syna widzącego cierpienie 
matki Swojej. A my - czy potrafimy do-
strzec, jak bardzo ranimy naszych rodzi-
ców, krewnych i znajomych  swoim po-
stępowaniem wobec nich? Naszą obojęt-
nością, egoizmem, zawiścią  i chciwością, 
której doznają w chwili, gdy potrzebują 
naszego wsparcia i miłości.  Czy potrafi-
my dostrzec ich ból i cierpienie? 

Panie Jezu, przez miłość Matki Twojej 
uczyń nas dziećmi Bożymi prawdziwie  ko-
chającymi naszych najbliższych.

Stacja V – Szymon Cyrenejczyk 
pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Na kalwaryjskiej drodze Jezusa pojawił 
się Szymon  z Cyreny, ojciec Aleksandra 
i Rufusa. Wezwano Szymona i przymu-
szono, aby niósł z Jezusem krzyż. Szymon 
w pierwszej chwili nie chciał się zaangażo-
wać. Dopiero spojrzenie Chrystusa skru-
szyło jego serce.

Panie Jezu proszę naucz mnie dostrze-
gać Ciebie w każdym moim bracie dźwiga-
jącym krzyż: starości, choroby, cierpienia, 
ubóstwa czy bezdomności. Spraw bym był 
dla niego Cyrenejczykiem, który bez przy-
muszania wyciąga do niego pomocną dłoń. 

Stacja VI – Weronika ociera  
twarz Jezusowi

Weronika patrzy na cierpienie Syna 
Bożego... Ociera krew i pot z Jego obli-
cza.., bo wie kim On jest, bo cierpienie 
Jego przeszywa jej serce. Chrystus obec-
ny w każdym człowieku czeka na nas, 
na twoją dłoń, która dotknie zranionego 
i potępionego. To jest wnętrze duszy, 
które przemawia łzami... Jezu czy otrę je? 
Czy rozpoznam Ciebie?

Stacja VII – Jezus upada po raz drugi
Panie Jezu, upadasz pod ciężarem 

krzyża po raz drugi. Ale to jeszcze nie ko-
niec drogi i musisz iść dalej, aby wypełnić 
wolę Ojca do końca, aby odzyskać życie 
dla ludzi, których umiłowałeś bardziej niż 
samego siebie. Ta miłość pozwala Ci się 
podnieść i iść dalej.

A ja znowu nie umiem przepraszać, 
znowu brakuje mi cierpliwości do ludzi 
stojących obok, znowu przechodzę obo-
jętnie obok potrzebującego. Byle niepo-
wodzenie i  tracę wiarę, że droga, którą 
chcesz mnie prowadzić ma sens.

Panie Jezu, przezwyciężaj moje znie-
chęcenie, wątpliwości, niedowiarstwo 
i pomagaj podnosić się i kroczyć za Tobą.

"Kto wytrwa do końca,  
ten będzie zbawiony". Mk 13,13

Stacja VIII  – Pan Jezus pociesza  
płaczące nieawiasty

Nieprawdopodobne, nieprawdopo-
dobna moc Jezusa Chrystusa. Jak to jest 
możliwe, że tak bardzo cierpiąc, Jezus 
potrafił jeszcze kogoś pocieszać? Czy kto-
kolwiek zna takiego drugiego człowieka? 
Jestem pewna że nie, bo nie ma nikogo na 
świecie o tak dużym sercu i takiej mądrości.
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Stacja IX – Jezus trzeci raz upada
Na szczycie Kalwarii  tam upada Jezus 

po raz trzeci. Już blisko końca drogi i blisko 
do wywyższenia na Krzyżu. 
Dlaczego znowu mnie pytasz gdzie jestem? 

Jestem daleko. Daleko od Jezusa. Mnie 
tylko się wydawało przez lata całe, że je-
stem blisko. To On był blisko, to On upadł, 
by mnie ratować. Ja jestem daleko, jestem 
z tymi, którzy patrzą na Jego upadek, z ty-
mi, którzy boją się głośno mówić o Nim. 
Jestem z silnymi tego świata, z tymi, co tym 
światem rządzą i z tymi, którzy się im pod-
porządkowują. Z tymi, którzy tylko w mu-
rach kościelnych mają odwagę przyznać się 
do Niego. Nie pytaj mnie, gdzie jestem. Le-
piej powiedz mi, gdzie Ty jesteś...

Stacja X – Jezus obnażony z szat.
Jezus dociera do miejsca ukrzyżowania. 

Żołnierze zdzierają z Niego szaty, które po-
przyklejały się do licznych, otwartych ran. 
Stoi przed tłumem prawie nagi, bezbronny, 
cierpiący i poniżony najbardziej  jak to jest 
możliwe.

Panie – chroń nas – byśmy nigdy nie 
postępowali  jak Twoi oprawcy, byśmy ni-
gdy nie niszczyli człowieka w człowieku.

Stacja XI – Pan Jezus do krzyża przybity 
Syn Boży przybity do drzewa hańby! 

To oburzający, ale zarazem piękny znak Je-
go miłości do każdego z nas. Sam Bóg dał 
się przybić do naszego życia. Tak, żeby nie 
dało się go oderwać. Sam mówił: Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni aż do skończe-
nia świata. 

Nieraz prosimy: Panie Jezu, ratuj mnie, 
przygarnij mnie do swego serca! Ale to dla 
Niego zbyt mało. On się miłością przybija 
do naszego życia. Na dobre i na złe. Dla na-
szego zbawienia.

Stacja XII  – Jezus umiera na Krzyżu. 
Wykonało się!  Jezus umiera. Całe jego 

cierpienie to moja i Twoja wina. Każdy nasz 
grzech, każda kłótnia przyczynia się do Jego 
męki. Pod krzyżem stoi tłum,  lecz jak du-
żo jest osób, które są tu tylko z ciekawości, 

tylko po to by sprawdzić czy się coś wyda-
rzy? Czy to już koniec, nie będzie nic wię-
cej, prócz chwilowej ciemności na niebie? 
Chrystus przechodzi przez śmierć i wraca 
do swojego Ojca, lecz dla nas to nie koniec, 
to raczej początek. To jest moje i Twoje 
zbawienie. Jeszcze tylko 3 dni i śmierć bę-
dzie pokonana. To jest początek nowego 
życia dla nas. Życia z Chrystusem Królem, 
który ma moc pokonać wszystko z czym 
sami nie możemy sobie dać rady, nawet 
jeżeli na końcu czeka śmierć.

Stacja XIII – Pan Jezus  zdjęty 
z krzyża i złożony na ramiona matki

Z różnych powodów można pozosta-
wać przy Jezusie Chrystusie: bo poszuku-
jemy zdrowia i szczęścia; bo chcemy by 
nas podziwiano, jacy z nas porządni kato-
licy, bo szukamy u Niego sensu dla włas-
nego życia lub duchowego ładu i harmonii, 
bo szukamy jasnych wskazówek jak osiąg-
nąć życie wieczne.

 Ale w tych wszystkich wypadkach 
jesteśmy bardziej sami ze sobą niż z Je-
zusem. Być przy Nim naprawdę, to tak, 
jak Jego Matka na trzynastej stacji Drogi 
Krzyżowej. Ona tuli ciało swego Syna, 
choć On już nie naucza, nie karmi i nie 
czyni cudów. Został już tylko ból i słowa: 
koniec, beznadziejność, śmierć. Tu nie 
pocieszą żadne wspomnienia, nie pomogą 
żadne marzenia.

 Co robić? Jezus na tę stację pozostawił 
nam słowa: Nie bój się. Wierz tylko. Kto 
wytrwa do końca ten będzie zbawiony.

Stacja XIV – Pan Jezus  
złożony w grobie

Ostatnia stacja przypomina nam 
o śmierci, śmierci której się tak wszy-
scy boimy, boimy się i jesteśmy smutni 
na myśl, że opuścić może nas ktoś bli-
ski. Ale czy ta ostatnia stacja powinna 
być dla nas strachem i obawą czy raczej 
początkiem drogi ku zbawieniu? Pan Je-
zus wstał po trzech dniach z grobu dla 
naszego zbawienia. grób nie mógł na 
wieki zatrzymać Dawcy Życia.

Alonso Cano, Ukrzyżowanie, Muzeum Prado.
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Uwierzyć

O BARANKU  
PASCHALNYM 

Od kilku już lat w Wielkim Tygodniu wygłaszane są w naszej parafii katechezy mistagogiczne, 
wprowadzające w liturgię Triduum Paschalnego. Przypominamy ubiegłoroczną katechezę 

księdza Krystiana Chmielewskiego.

J
esteśmy bardzo blisko tajemnic pas-
chalnych i dzisiaj chciałbym, żebyśmy 
na trzy dni, które są przed nami, któ-

re stanowią jedną liturgię, spojrzeli przez 
pryzmat baranka. W tym roku nie bę-
dziemy mówić o poszczególnych dniach, 
tylko o całości Triduum w kontekście 
jakiejś figury albo zjawiska, osoby lub ha-
sła. Chcemy wraz z wami zobaczyć, jak 
liturgia nas prowadzi przez kolejne etapy 
i jak głęboko ukryte treści możemy z niej 

wydobyć, jeśli zechcemy przyjrzeć się jej 
i damy się poprowadzić w sposób, jaki 
Pan Bóg zamierzył, odsłaniając tajemnicę,  
o której mówi święty Paweł, że była ukry-
ta przed wiekami, a nam została objawio-
na w Chrystusie Jezusie.

O kim to jest? 
Chcemy spojrzeć na Triduum Pas-

chalne przez pryzmat baranka. Niemal 
automatycznie przywołuje to objawienie 

Starego Przymierza, Paschę, pamiątkę 
wyjścia Izraelitów z Egiptu. Warto jednak 
już teraz zauważyć, że prorocy odnosili 
to słowo także do siebie: samych siebie 
uznawali za baranka. I tak np. Jeremiasz 
mówił, że jest barankiem, który zbiera 
cięgi za grzechy swojego ludu. W znanym 
tekście czwartej pieśni o Słudze Pańskim 
słyszymy o baranku, o słudze, o tym, który 
jest wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, 
który jest jak baranek na rzeź prowadzo-

Zurbaran, Agnus Dei,  Muzeum Prado
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ny i jak owca niema wobec tych, którzy 
ją strzygą, bo nie otwiera ust swoich. Ci, 
którzy byli na pierwszych gorzkich ża-
lach pamiętają rozważane wówczas słowo 
z Dziejów Apostolskich, kiedy to diakon 
Filip tłumaczy etiopskiemu eunuchowi 
o kim to mowa. Etiopczyk go bowiem py-
ta: „O kim to jest?”. Okazuje się, że jest 
to proroctwo o Jezusie i że jest to najdalej 
posunięty w treści obraz przyszłości Je-
zusa: obraz Jego tożsamości, tego, co ma 
się z Nim wydarzyć, co Pan Bóg zamierzył 
 milczący przed Sanhedrynem, przed Pi-
łatem, który nie opiera się złu i pozwala, 
by na Nim zatrzymała się cała nieprawość.

Oto Baranek Boży 
W uszach brzmi nam słowo z każdej 

Eucharystii: Oto Baranek Boży, który gła-
dzi grzech świata. Za każdym razem po-
wtarzamy słowa świętego Jana Chrzcicie-
la, które wskazywały Jezusa: „Oto bara-
nek, który poniesie (bo takie jest dosłow-
ne tłumaczenie) grzech świata”. Już nie 
chodzi tylko o grzech Izraela i Judy, Króle-
stwa Północnego i Południowego, bo taki 
obraz odkupienia przez kogoś był obecny 
w myśli prorockiej Starego Testamentu. 
Ezechiel zaświadcza o tym w prorockim 
obrazie, kiedy Pan Bóg do niego mówi: 
Połóż się z lewej strony i pozwól, żeby 
cię zbito: to dostajesz za Izraela. A teraz 
obróć się na drugi bok i pozwól, aby ude-
rzono też w ten bok i to jest za Judę. Pro-
rocy wiedzieli już, że Pan Bóg przyjdzie, 
aby odkupić całego Izraela. A Jan Chrzci-
ciel mówi więcej: To jest Baranek, który 
pozwala, aby złożono na Niego grzech ca-
łego świata. Już nie tylko ludu wybranego, 
ale wszystkich narodów. W Jezusie Chry-
stusie wybranie Izraela jest rozszczepione 
na wszystkie narody. My jesteśmy tymi, 
którzy do Boga mogą się zwracać jako 
Ojca. Jest to możliwe dzięki Chrystusowi, 
jak mówi liturgia Wigilii Paschalnej, w god-
ności ludu Izraela  dignitas israelitica. To 
jest dla ciebie. To o tobie Bóg mówi: mój 
Izraelu, mój ludu. Moim jesteś, ciebie na-
byłem, o ciebie będę walczył! Pascha jest 
wydarzeniem, w którym przez krew Ba-
ranka objawia się moc Boga walczącego 
po stronie swojego ludu.

Samo słowo baranek w języku biblij-
nym może oznaczać zarówno zwierzę, jak 
i chłopca (młodzieńca). Tego zazwyczaj 
nie jesteśmy świadomi, ale ilekroć w Sta-
rym Przymierzu jest mowa o baranku, 
w uszach ludzi dźwięczało odniesienie do 
konkretnej osoby, której kształt był za-
mazany, nierozpoznany. Była oczekiwana, 
ilekroć było proklamowane słowo Izajasza 

o słudze, słowo, które mówiło, że pojawi 
się baranek. Kiedy Jan Chrzciciel mówił 
„Oto Baranek”, wszyscy słuchali i myśle-
li: oto sługa, oto chłopiec, oto młody. Był 
taki przepis, że na ofiarę paschalną ma być 
wzięte od stada młode jagnię, bez skazy. 
To „bez skazy”  my  znając tożsamość 
Chrystusa  tłumaczymy: bez grzechu, 
bez nieprawości, bez kłamstwa, bez roz-
szczepienia. Chrystus jest jedynym, który 
nie kłamie. My wszyscy jesteśmy przez 
dziedzictwo Adam uwikłani w kłamstwo, 
w diabelstwo. To jest prawda o naszym 
życiu. Chrystus jest jedynym, który nie ma 
tego wewnętrznego podziału, który nie ma 
zachwianej relacji do Słowa. On wierzy, że 
Słowo ma moc i On się nim posługuje jak 
narzędziem w swej walce przeciw szata-
nowi. Przypomnijmy sobie pokusy Jezusa.

Baranek Paschalny, o którym dzisiaj 
mówimy, to jest obraz, który tradycja Koś-
cioła odnosi bezpośrednio  już w czasach 
Nowego Testamentu   do samego Jezu-
sa. Chrześcijanie, po zmartwychwstaniu 
Chrystusa wiedzą, że nie mogą już cele-
brować Paschy według Starego Przymie-
rza. Wiedzą, że uczta, która do tej pory 
była pamiątką tego, że Bóg przeszedł nad 
ich domami przynosząc życie, nie jest już 
pamiątką tego, co się wydarzyło tysiąc lat 
wcześniej w Egipcie, ale jest pamiątką in-
nego przejścia, pamiątką ocalenia, które 
się dokonuje w Jezusie Chrystusie.

Baranek przewidziany przed 
stworzeniem świata 

Jeden z najstarszych tekstów chrześ-
cijańskich, najstarsza katecheza chrzcielna 

Diakon Filip tłumaczy Pismo Etiopczykowi. Archiwum „Uwierzyć”.

El greco, Chrzest Jezusa, Muzeum Prado.
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jaką mamy w Piśmie Świętym z Pierwszego 
Listu świętego Piotra właśnie o tym mówi. 
Piotr powiada, że zostaliśmy nabyci krwią, 
„drogocenną krwią Chrystusa, jako ba-
ranka niepokalanego i bez zmazy. On był 
wprawdzie przewidziany przed stworze-
niem świata, dopiero jednak w ostatnich 
czasach się objawił ze względu na was”. 
Ten baranek był przewidziany od założenia 
świata. Usłyszymy o tym w czasie Wigilii 
Paschalnej, kiedy będziemy czytali słowo 
z Księgi Rodzaju o związaniu Izaaka. Nie-
dawno ukazało się w Polsce tłumaczenie 
Biblii Aramejskiej, Targumu do Księgi Ro-
dzaju. Za czasów Jezusa było tak, że ludzie 
mówili po aramejsku, a w liturgii używano 
hebrajskiego. Mało kto rozumiał hebraj-
ski, więc w trakcie liturgii tekst święty był 
czytany w oryginale, czyli po hebrajsku, 
a obok stał przełożony synagogi, który ten 
tekst tłumaczył na aramejski. Tłumaczył 
w kontekście tradycji, którą żył ten lud. 
Tak też słuchał tego słowa Jezus. Targum 
do 22 rozdziału Księgi Rodzaju rozszerza 
ten tekst biblijny o formułę „Ukazała się 
wiara na ziemi. Jest ojciec, który jest gotów 
poświęcić jedynego syna”. To oczywiście 
mowa o Abrahamie, który idzie posłusznie 
prowadząc swego syna jak baranka na za-
gładę. I Bóg przewiduje ocalenie. Zamiast 
Izaaka w ofierze zostaje złożony baranek 
uwikłany w zaroślach.

Cała tradycja Kościoła w tym baranku 
uwikłanym w zaroślach widzi Chrystusa, 
a to uwikłanie w zaroślach oznacza to, że 
Chrystus naprawdę stał się człowiekiem, 
dzieląc z nami całą naszą kondycję, stając 
się grzechem w nasze miejsce. Mówimy, 
że był do nas podobny we wszystkim 
oprócz grzechu. Ale pozwolił, aby nasze 
grzechy naprawdę na Niego spadły. Stał 
się prawdziwym Barankiem.

Wiara objawia się w ten sposób, że 
ukazany jest ojciec, który gotów jest od-
dać swojego syna. Wszyscy wiedzieli, że 
jest to proroctwo o przechodzeniu ze 
śmierci do życia. Targum mówi, że Izaak 
widział niebo, kiedy ojciec wyciągał nóż, 
żeby odebrać mu życie. Tak samo Jezus 
widział niebo, kiedy wisiał na krzyżu. „Dziś 
ze mną będziesz w raju”, mówi Jezus do 
łotra. Spełnia się obietnica, wypełnia się to 
słowo. Chodzi teraz o to, żebyśmy widzie-
li jak bardzo my wszyscy potrzebujemy 
utożsamiania się z barankiem, o którym 
liturgia Kościoła powie w prefacji paschal-
nej, że to jest prawdziwy baranek, właśnie 
zapowiadany przed stworzeniem świata, 
oczekiwany, który się objawił w tym czasie 
i miejscu, dwa tysiące lat temu, ze względu 
na nas. Krew baranka stwarza lud. To jest 
doświadczenie Izraela, który celebrując 
Paschę celebruje swoje narodziny: to że 
Pan Bóg przez tę krew przymierza tworzy 
sobie lud.

Święty Piotr we wspomnianej kateche-
zie mówi o tym, że Pan Bóg nas wybrał: 
„Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, 
królewskim kapłaństwem, narodem świę-
tym, ludem [Bogu] na własność przezna-
czonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi 
Tego, który was wezwał z ciemności do 
przedziwnego swojego światła, wy, któ-
rzyście byli nieludem, teraz zaś jesteście 
ludem Bożym, którzyście nie dostąpi-
li miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy 
miłosierdzia doznali”. Ciekawe, że to są 
słowa żywcem przepisane z objawienia 
na Synaju. To samo, co się dokonało tam, 
mówi święty Piotr, dokonuje się we krwi 
Baranka, Jezusa Chrystusa. Bóg tworzy 
sobie lud. I to ten lud chce wprowadzić do 
Ziemi Obiecanej. Taki jest sens celebro-

wania całego Misterium: na nowo odzy-
skać godność bycia członkiem ludu, bycia 
zanurzonym w tajemnicę przechodzenia 
ze śmierci do życia.

Dzieło prawdziwego baranka polega 
na tym, że z nas tworzy swój lud i jak po-
wie Apokalipsa świętego Jana: wyprowa-
dza nas z ziemi, ze świata złego, świata, 
który jest pogrążony w perwersji na sku-
tek tego, że służy idolom czyli bożkom, 
że nie zna prawdziwego Boga. I my przez 
wybranie i przez pokropienie krwią ba-
ranka możemy uniknąć grzechu i stać się 
królestwem samego Boga. To jest du-
chowy exodus,  słowo wyjścia, przejście 
z niewoli grzechu, z niewoli pogaństwa 
do wolności dzieci Bożych. Poganin nie 
jest człowiekiem wolnym. Ty i ja, ilekroć 
jesteśmy w grzechu, nie jesteśmy wolni. 
Jesteśmy wówczas niewolnikami,  skaza-
nymi na to, by w grzechu się tarzać, żeby 
w ten sposób oszukiwać samych siebie 
i fałszem próbować potwierdzać swoje 
życie. A grzech to śmierć i to nam mówi 
ofiara paschalna: Bóg nie chce, byś pozo-
stał w śmierci, przygotował dla ciebie noc 
Wigilii Paschalnej. I będziemy śpiewać 
w Exultecie, w najwspanialszej pieśni po-
chwalnej Kościoła: to jest ta sama noc, nie 
inna, ale ta sama, w której Bóg objawia się 
jako Ten, który kruszy potęgę zła, który 
rozprawia się z tym wszystkim, z czym 
my nie dajemy sobie rady, który objawia 
się jako działający potężnym ramieniem.

To jest ta noc
„Oto święta noc, kiedy zabija się 

prawdziwego baranka”. To będziemy 
śpiewali w Exultecie. My coś powtarza-
my. My próbujemy za łaską Boga wniknąć 
w tę samą noc, tę jedną jedyną noc, która 

 Izaak Verones, Ofiarowanie Izaaka, Muzeum Prado.

Wigilia Paschalna w naszej parafii.  Fot. D. Bronz
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była zapowiadana, oczekiwana, uprag-
niona, pewnie też wymodlona przez całe 
pokolenia. A my ją otrzymujemy gratis, 
jeśli pozwolimy Chrystusowi wyrwać nas 
z naszej śmierci.

Pascha jest dla niewolników. Baranka 
paschalnego składają w ofierze ci, którzy 
są  w niewoli, którzy potrzebują ratunku. 
Dlatego do świąt paschalnych przygoto-
wujemy się przez Wielki Post. Mamy zro-
bić sobie czterdziestodniowy rachunek 
sumienia. Zobaczyć, gdzie jeszcze jestem 
uwikłany w zaroślach mojego grzechu, 
gdzie jeszcze nie oddycham wolnością, 
gdzie jeszcze patrzę w sposób skrzywio-
ny na swoje życie i na życie innych ludzi, 
gdzie jeszcze nie odczytałem woli Pana 
Boga w moim życiu, gdzie jeszcze nie po-
zwoliłem Bogu przeprowadzać się z mocą 
przez wszystkie moje ograniczenia, lęki, 
frustracje, niemoce.

Liturgia nieba
Apokalipsa św. Jana mówi nam, że 

w niebie wybrani śpiewają Pieśń Mojże-
sza i Pieśń Baranka, śpiewają dwie pieśni. 
Pierwsza opiewa zwycięstwo Jahwe nad 

faraonem i była śpiewana przez Mojżesza 
i przez Miriam, jego siostrę, na dwa chóry 
(mężczyźni i kobiety) z jednym refrenem: 
„Wywyższam mego Pana. Pogrążył w wo-
dach morza konia i jego jeźdźca. Będę 
wielbić Pana”. Będę wywyższać Jego imię, 
bo objawił się jako Ten, który działa, jako 
Ten, który przechodzi, Ten, który zbawia, 
Ten, który chce ocalić.

I jest jeszcze druga pieśń, pieśń Ba-
ranka. Apokalipsa świętego Jana opisuje 
liturgię nieba. W niebie sprawowana jest 
nieustannie jedna liturgia: liturgia chwały, 
triumfu Chrystusa Jezusa. Tak o tym pisze 
święty Jan:

„Ujrzałem na prawej  
ręce Zasiadającego na tronie
księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie
zapieczętowaną na siedem pieczęci.
I ujrzałem potężnego anioła, 
obwieszczającego głosem donośnym:
«Kto godzien jest otworzyć księgę 
i złamać jej pieczęcie?»
A nie mógł nikt – na niebie ani na ziemi, 
ani pod ziemią – otworzyć księgi  
ani na nią patrzeć.
A ja bardzo płakałem,
że nikt nie znalazł się godzien, by księgę 
otworzyć ani na nią patrzeć” .

To jest sytuacja każdego z nas, który nie 
rozumie własnego życia, nie rozumie też 
wydarzeń, które mu się przydarzają, ani nie 
rozumie co się dzieje z nim i z jego rodziną; 
nie rozumie sensu historii, w której jest za-
nurzony. „A ja bardzo płakałem, że nikt nie 
znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani 
na nią patrzeć”. To jest księga życia. Księga, 
do której nikt nie ma dostępu.

„I mówi do mnie jeden ze Starców:
«Przestań płakać:
Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
Odrośl Dawida,
tak że otworzy księgę i siedem jej 
pieczęci»”.

I oto jest, pojawia się „baranek stojący, 
a jakby zabity, i miał siedem rogów i sied-
mioro oczu”, czyli pełnię władzy (siedem 
rogów) i pełnię wiedzy (siedmioro oczu), 
bo to Chrystus włada nad wszystkim i wie 
wszystko.

„Poszedł, i z prawicy Zasiadającego  
na tronie wziął księgę.
A kiedy wziął księgę,
czworo Zwierząt i dwudziestu czterech 
Starców upadło przed Barankiem,
każdy mając harfę i złote czasze  
pełne kadzideł,
którymi są modlitwy świętych.
I taką nową pieśń śpiewają:
«Godzien jesteś wziąć księgę  
i jej pieczęcie otworzyć,
bo zostałeś zabity
i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] 
z każdego pokolenia, języka,  
ludu i narodu,
i uczyniłeś ich Bogu naszemu  
królestwem i kapłanami,
a będą królować na ziemi».
Baranek zabity jest godzien
wziąć potęgę i bogactwo, 
i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, 
i błogosławieństwo».

A wszelkie stworzenie, które jest w niebie
i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu,
i wszystko, co w nich przebywa,
usłyszałem, jak mówiło:
«Zasiadającemu na tronie
i Barankowi
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, 
na wieki wieków!»
A czworo Zwierząt mówiło: «Amen»” .

To jest liturgia, która się dokonuje, kiedy 
Chrystus wstępuje do nieba. Aniołowie 
są strwożeni widząc powrót Syna Czło-
wieczego. Tradycja Kościoła odnosiła do 
Chrystusa słowa psalmu 24:

„Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
«Któż jest tym Królem chwały?»
«Pan, dzielny i potężny,
Pan, potężny w boju»
«To Pan Zastępów: On sam Królem 
chwały» .

To jest słowo o Chrystusie  baranku, któ-
ry na ziemi wszedł w całkowite uniżenie, 
oddał się ludzkiej nieprawości od począt-
ku do końca nie broniąc się przed nią, 
ale pozwalając, by objawiło się do czego 
jest zdolny człowiek. I ten baranek święci 
w niebie triumf. „Pan, dzielny i potężny, 
Pan, potężny w boju”. Niebo zupełnie 
inaczej postrzega tajemnicę cierpienia 
Chrystusa. Widzi w tym objawienie Jego 
potęgi.

Dlatego też liturgia w tym tygodniu 
daje nam lekturę Pasji Jezusa z Ewangelii 
świętego Jana. A to dlatego, że święty Jan 
trochę inaczej patrzy na mękę Chrystusa 
niż Mateusz, Łukasz i Marek. Święty Jan 
widzi w niej objawienie się królowania 
Chrystusa. I święty Jan podprowadza nas 
do tajemnicy baranka: tego baranka, któ-
ry tu na ziemi jest uniżony, a w niebie jest 
wywyższony. Ten sam człowiek pisze dwa 
teksty. To doświadczenie tego, który tu, 
na ziemi, towarzyszy Barankowi, potem 
ma łaskę oglądania Baranka w chwale. Ta-
ki jest też jest sens naszego celebrowania 
Misterium Paschalnego, byśmy towarzy-
sząc Barankowi tu na ziemi, mieli łaskę 
towarzyszenia Mu w niebie. Tak będzie. 
To jest nam obiecane. W Apokalipsie 
słyszymy o tym, że jest cały tłum, orszak 
Baranka, że są z Nim sto czterdzieści 
cztery tysiące wybranych, czyli mnóstwo 
ludzi. Dla Izraelity sto czterdzieści cztery 
tysiące to jest dwanaście plemion Izraela 
do kwadratu i jeszcze pomnożone przez 
tysiąc. Naprawdę wszyscy. Wszyscy, któ-

Baranek Apokalipsy, Apokalipsa bamberska, 
Staatsbibliothek Bamberg, XI wiek. 
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rzy spożywali Paschę, którzy pozwolili, by 
krew baranka ich ocaliła i mają wypisane 
imię Jego i Jego Ojca na czołach. Śpiewa-
ją pieśń nową, tę, którą słyszeliśmy przed 
chwilą. I święty Jan pyta: Kim oni są? To ci, 
którzy są dziewiczy, czyli mają Oblubieńca 
i strzegą wiernie relacji z Oblubieńcem. To 
ci, którzy Barankowi towarzyszą dokąd-
kolwiek idzie. Spośród ludzi zostali wyku-
pieni na pierwociny dla Boga i Baranka. Są 
bez zarzutu. To też jest tajemnica Paschy, 
że Chrystus chce nas uczynić bez zarzu-
tu. W Paschę wchodzimy jako niewolnicy 
i grzesznicy, a wychodzimy z Paschy, dzię-
ki Jezusowi, jako ci, którzy są bez zarzutu. 
Zostaliście wykupieni – mówi święty Piotr 
– nie złotem czy srebrem, ale krwią Baran-
ka drogocennego i niepokalanego. I święty 
Paweł powie że Bóg „wybrał nas przed 
założeniem świata, abyśmy byli święci 
i nieskalani przed Jego obliczem. Z miło-
ści przeznaczył nas dla siebie” bo „w Nim 
mamy odkupienie przez Jego krew – od-
puszczenie występków, według bogactwa 
Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w po-
staci wszelkiej mądrości i zrozumienia, aby 
wszystko na nowo zjednoczyć w Chry-
stusie jako głowie. W Nim dostąpiliśmy 
udziału my również, z góry przeznacze-
ni zamiarem Tego, po to, byśmy istnie-
li ku chwale Jego majestatu”. Niewolnik 
i grzesznik staje się kimś bez zarzutu i żyje 
ku chwale Boga, żyje na chwałę Boga.

To wróci do nas w niedzielę zmar-
twychwstania, kiedy będziemy śpiewali 
sekwencję o zmartwychwstaniu: Odku-
pił swe owce Baranek bez skazy. Niech 
w święto radosne paschalnej ofiary skła-
dają jej wierni uwielbień swych dary. To 
jest takie rymowane tłumaczenie tekstu 
łacińskiego, który mówi: niech się wznie-
sie ofiara uwielbienia. Jaka to jest ofiara? 
To jest twoje i moje życie, życie odkupio-
nego, życie tego, który spotka Baranka. 
Życie tego, który pozwolił, by krew Ba-
ranka odmieniła jego życie.

Godzina Paschy
W Wielki Czwartek będziemy wspo-

minać, czytać w Słowie Bożym, frag-
ment dotyczący Paschy z księgi Wyjścia. 
W Wielki Piątek święty Jan wytłumaczy 
nam w Ewangelii, kiedy to się tak napraw-
dę dokonało: że Jezus został zabity w tym 
momencie, kiedy składano ofiary w Jero-
zolimie, kiedy zabijano baranki na Paschę 
i kiedy rozlewano ich krew nad ołtarzem. 
Rytuał składania baranka paschalnego po-
legał na tym, że kapłani go zabijali przed 
ołtarzem, wylewali jego krew i oddawa-
li baranka rodzinie, która spożywała go 

potem wieczorem w domu. O tej samej 
godzinie, kiedy Jezus umiera krew baran-
ków jest wylewana na ołtarz: jednego, 
piątego, setnego, tysięcznego. I tak było 
co roku. I co roku oczekiwano na przeba-
czenie. To mówi list do Hebrajczyków, że 
krew cielców, kozłów i baranów nie przy-
nosiła przebaczenia; trzeba było te ryty 
powtarzać. A jedna jedyna ofiara Jezusa 
dokonuje tego skutecznie. Mamy w liście 
do Hebrajczyków greckie słowo hefapax, 
raz i skutecznie. Dokonało się. Nie trzeba 
tego powtarzać. Można to tylko uobec-
niać. Można sprawiać, by nasze życie było 
włączone w tę jedyną ofiarę, w to jedno 
przelanie krwi, które gładzi grzechy.

To nam znów odsłania  sens celebro-
wania całego Triduum: wejście w tajem-

nicę upokorzonego,  odtrąconego, zma-
sakrowanego Baranka, po to, żeby razem 
z Nim wejść do chwały, po to, żeby razem 
z Nim triumfować.

Baranek stał się pasterzem
Kiedy patrzymy na Słowo, na proro-

ków, na wydarzenie Jezusa, potem na 
komentarz w Nowym Testamencie, wi-
dzimy napięcie między barankiem i pa-
sterzem. Mesjasz jest zapowiadany jako 
pasterz. Kiedy pojawia się Chrystus, staje 
się barankiem. A potem, w niebie, ten 
baranek znów jest pasterzem, bo pro-
wadzi tych, którzy idą za nim, bo zostaje 
wyprowadzony z otchłani śmierci, grze-
chu jako ten, który ma władzę, jako ten, 
który pociąga za sobą wszystkich, którzy 

Triumf Chrystusa na krzyżu, ilustracja z XIVwiecznego brewiarza, Stiftsbibliothek St.gallen
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tkwią w niewoli. To jest wielka modlitwa, 
którą kończy się List do Hebrajczyków. Ja 
bardzo cenię sobie ten tekst i miałem go 
na swoim obrazku prymicyjnym. „Bóg zaś 
pokoju, który na mocy krwi przymierza 
wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych 
Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego 
Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego 
dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując 
w was, co miłe jest w oczach Jego, przez 
Jezusa Chrystusa, któremu chwała na 
wieki wieków!”. Ten baranek, który prze-
lał za nas swoją krew staje się wielkim pa-
sterzem owiec.

Bóg nas zaprasza, byśmy w tę litur-
gię wchodzili pełni ufności, że będziemy 
królować. Będziemy zwyciężać jeśli tylko 
będziemy trzymać się baranka. Jeśli na-
prawdę chcemy, żeby krew baranka nas 
oczyściła i jeśli chcemy iść za barankiem.

Daj się Bogu przeprowadzić przez ta-
jemnicę Paschy, bo w tym jest życie. Pas-
cha to jest świętowanie życia. I baranek, 
który pojawia się w Apokalipsie jest pełen 
gniewu, jest pełen mocy, walczy. W Apo-
kalipsie ma ciągłą walkę. Baranek odzyska 
swoją łagodność, kiedy przyjdzie poślubić 
odnowione Jeruzalem. Kiedy przyjdzie 

w chwale, aby wziąć w posiadanie swój 
lud. Wtedy dopiero zatriumfuje ostatecz-
nie we wszystkich. To będzie niebo, kiedy 
śmierć zostanie zwyciężona na zawsze, 
kiedy nie będzie już naszego potykania się, 
zasadzek, grzechów, pokus, cierpienia, 
choroby. Tego wszystkiego już nie będzie. 
I wtedy ten Baranek poprowadzi nas do 
źródeł wody życia.

Triumf Baranka  
i nasz triumf

Ważne, abyśmy naprawdę pragnęli 
być blisko tego Baranka, odkrywać swoją 
niemoc, swój grzech i swoją niewolę po 
to, żebyśmy przez bliskość z upokorzo-
nym Barankiem mogli zacząć triumfować, 
powstać ze śmierci do życia. Pascha ma 
nie być obok nas – ma być w nas. To jest 
możliwe tylko w mocy Ducha Świętego, 
który nam to wszystko objawia, który 
nas w to wprowadza, i który pozwala 
nam z tego czerpać. Dlatego najlepiej 
przygotować się do Paschy modląc się 
o Ducha Świętego. Żebyśmy nie byli po-
za tym wszystkim, co się będzie działo, 
ale żebyśmy stali się prawdziwie obecni 
i doświadczyli konkretnie tego, jak Bóg 

walczy po naszej stronie, jak na nowo nas 
wybiera, aby uczynić z nas swój lud, i jak 
objawia nam moc świętości, która ma 
się w nas realizować. Całkowicie i tylko 
i wyłącznie Jego siłą, mocą zasługi Jego 
zwycięstwa, żebyśmy mogli zatriumfo-
wać nad wszystkim, co nas przeraża, nad 
wszelkim naszym przeciwnikiem. Dlate-
go Bóg chce, abyśmy stąpali po wężach 
i skorpionach, tzn. po złu, którego do-
świadczamy codziennie w sobie i na ze-
wnątrz siebie. Nad tym wszystkim mamy 
zatriumfować jak baranek, który dzierży 
klucze życia i śmierci i otchłani, i który ma 
dostęp do każdego serca. Ale chce wejść 
w to wszystko zaproszony przez nas.

Taki też jest sens naszego przygoto-
wania: byśmy mogli zaprosić Chrystusa 
do naszego życia, wołać z głębi naszej 
śmierci: Ratuj mnie! Potrzebuję baranka, 
paschalnego baranka! Potrzebuję pokro-
pienia Twoją krwią! Potrzebuję wyzwo-
lenia z niewoli! Pragnę odnieść triumf nad 
moimi wrogami, a wiem, że to nie jest 
w mojej mocy. Wierzę jednak, że jest to 
w Twojej mocy.

Przyjdź i wyzwól mnie, Panie!

Triumf Baranka, Apokalipsa bamberska, Staatsbibliothek Bamberg, XI wiek. 
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SYMBOLE  
WIELKANOCY
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Ten radosny czas obfituje w wiele zwyczajów. 
Większość z nich znana jest od średniowiecza i praktykowana do dziś. Niektóre zwyczaje sięgają nawet czasów 
przedchrześcijańskich, a z nadejściem Dobrej Nowiny zyskały nowy wymiar i interpretację. 

Palma 
Niedziela Palmowa pojawiła w liturgii Koś-
cioła w XVI w. W rozpoczynającą Wielki 
Tydzień Niedzielę Palmową, przynosimy do 
kościoła palmy wielkanocne, na pamiątkę 
triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozoli-
my. Według tradycji palmę robiono z wierz-
by (popularnych bazi), trzciny wodnej oraz 
gałązek brzozy, które w Środę Popielcową 
wstawiano do wody aby się rozwinęły, do-
datkowo oplatając całość gałązkami bo-
rówek i suszonymi lub żywymi kwiatami. 
Wierzba uważana jest za symbol zmar-
twychwstania i nieśmiertelności duszy. 

Według dawnych zwyczajów powszech-
ne było przekonanie, że palma wielkanocna 
chroni ludzi i zwierzęta przed chorobami 
i wszelkim złem przez cały, kolejny rok. 
Po jej poświęceniu należało w domu zjeść 
3 bazie co miało leczyć ból gardła, bywały 
również dobre na ból głowy i bezsenność. 
Szczęście miało przynieść także uderzanie 
palmą każdego domownika oraz zwierząt 
domowych. Nie wolno jej było wyrzucać, 
aż do następnych świąt wielkanocnych. 
W Wielką Sobotę palmy były palone, a po-
piół z nich był używany w następnym roku, 
kiedy w Środę Popielcową ksiądz znaczy 
wiernym głowy na znak pokuty. Umiesz-
czano je za świętym obrazem, aby w razie 
potrzeby można było ich użyć  stawiano je 
w oknie w czasie burzy aby chroniły przed 
piorunami lub wsadzano w strzechę dachu. 
Ich źdźbło wkładano także do trumny, aby 
zapewnić spokój zmarłemu.

W niektórych regionach powszechny 
był zwyczaj smagania w Wielki Piątek cien-
kimi wierzbowymi rózgami z palmy dzieci 
i dorosłych. Przy uderzaniu mówiło się „na 
Boże Rany”  co miało nawiązywać do bi-
czowania Jezusa. 

Jajko
Ludom południowozachodniej Azji malo-

wanie jaj znane było już w III wieku p.n.e. 
Słowianie, u których jajko odgrywało ważną 
rolę w czczeniu zmarłych, robili  kraszanki 
mniej więcej od IX wieku. W Polsce nato-
miast pisanki pojawiły się w X wieku. Z tego 
bowiem okresu pochodzą najstarsze kra-
szanki polskie, odkryte na Opolszczyźnie. 
Jednak nie od razu po przyjęciu chrześci-
jaństwa jajka pojawiły się na wielkanocnym 
stole. Duchowieństwo widziało bowiem 
w jajku poważny problem magii pogańskiej. 
Zabroniło więc wszelkich zabaw jajami, 
szczególnie podczas świąt, a nawet jadania 
ich w dni świąteczne. Dopiero w dwieście 
lat po wprowadzeniu wiary chrześcijań-
skiej Kościół zezwolił Polakom na jedzenie 
jaj w okresie Wielkanocy. Był jednak jeden 
warunek: musiały być one wcześniej po-
święcone w kościele, czyli „odkażone” od 
ewentualnych demonicznych właściwości. 
Stąd między innymi wziął się zwyczaj świę-
cenia pokarmów. Z czasem – kiedy magicz-
ne zwyczaje odeszły w zapomnienie – jajka 
zostały oficjalnie uznane za symbol Zmar-
twychwstania, a barwienie ich, święcenie 
i obdarowywanie nimi stało się jednym ze 
zwyczajów wielkanocnych. 

Każdy kolor miał swoją symbolikę. Fio-
letowy i niebieski oznaczały Wielki Post, 
czerwony to przelana na krzyżu krew 
Chrystusa, zielony, brązowy i żółty wyraża-
ły radość Zmartwychwstania. W zależności 
od techniki zdobienia, świąteczne jajka ma-
ją różne nazwy: drapanki powstają przez 
drapanie ostrym narzędziem zewnętrznej 
barwionej powłoki jajka, kraszanki powsta-
ją przez gotowanie jajka w barwnym wy-
warze, a pisanki powstają przez rysowanie 
(dawniej: pisanie) na skorupce gorącym roz-
topionym woskiem, a następnie zanurzenie 
jajka w barwniku. Dawniej zdobieniem jaj 
zajmowały się wyłącznie kobiety, mężczyź-
nie wówczas nie wolno było wchodzić do 
izby. Dziewczęta w Wielką Sobotę obmy-

wały twarz w wodzie, w której gotowały 
się jajka na święconkę – wierząc, że dzięki 
temu znikną piegi i inne mankamenty urody.

Tak wykonanymi jajkami obdarowy-
wano podczas świąt swoich krewniaków, 
przyjaciół oraz wybranków serca. Im pięk-
niejsze i ozdobniejsze było jajko, tym cie-
plejsze uczucia miało wyrażać. Stąd wziął 
się również zwyczaj wręczania jajek drew-
nianych, wykonywanych ze szlachetnych 
metali i kamieni (aż do słynnych jaj wielka-
nocnych wykonywanych w końcu XIX w. 
przez petersburskiego jubilera Petera Carla 
Fabergé). Ciekawym zwyczajem były gra 
w jajka posiadające kilka odmian. W jajka 
grano w parach uderzając je o siebie lub ta-
czano po stole lub z górki (walatka zwana 
też grą na wybitki). Rozbite jajko oddawano 
zwycięzcy lub wykupywano się z niego (co 
czasami było okazją do flirtu). Charaktery-
stycznym dla okresu wielkanocnego zwy-
czajem było „wołoczebne”, czyli chodzenie 
i wypraszanie jajek u okolicznych panien. 
Po jajka i prezenty chodziły również dzieci 
chrzestne do swoich rodziców.

Obecnie uroczyste śniadanie w niedzie-
lę wielkanocną poprzedza dzielenie się po-
święconym jajkiem z kochanymi osobami. 
Podobnie jak bożonarodzeniowy zwyczaj 
łamania się opłatkiem, dzielenie się jajkiem 
jest również wyrazem przyjaźni. Towarzy-
szy mu składanie życzeń, które w wymiarze 
chrześcijańskim mają nie tylko wymiar do-
czesny, ale wyrażają też nadzieję na życie 
wieczne i zmartwychwstanie. Podarowana 
pisanka, zwłaszcza własnoręcznie wykona-
na, nadal jest wyrazem ciepłych uczuć wo-
bec obdarowywanego.

Koszyczek
„Święcone” jest bardzo piękną tradycją. 
Pierwotnie była ona tradycją pogańską. 
Obecnie przez święcenie pokarmów Koś-
ciół błogosławi byt doczesny i podkreśla 
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dostojność ciała. Błogosławieństwo żyw-
ności zgodnie z tradycją sięga VII wieku, 
z chlebem i jajkami odnotowane od XII 
wieku. Obrzęd ten znany był w rycie me-
diolańskim, rzymskim i starohiszpańskim. 
O przyjęciu w Polsce tego obrzędu po-
twierdziły źródła z przełomu XIII i XIV 
wieku. 

Jedzenie stanowi afirmację życia. Na-
wet sam Chrystus po zmartwychwstaniu 
jadł rybę, aby przekonać swoich uczniów, 
że nie jest zjawą, ale żywym człowiekiem. 
Dlatego w Wielką Sobotę rano gospody-
nie przygotowują koszyczek z żywnością, 
który potem niosą do świątyni, aby je ka-
płan pobłogosławił. Na spodzie koszyczka 
kładą białe płótno lub serwetkę, na nim 
chleb, masło, sól, kiełbasę (o symbolice 
potraw w wielkanocnym koszyczku pisali-
śmy rok temu w numerze 13 „Uwierzyć”), 
a to wszystko pięknie przybierają cudnymi 
pisankami i gałązkami borówek lub liśćmi 
bukszpanu. Skromne, codzienne pokarmy 
– chleb, sól, kiełbasa i barwione jajka, są 
godne szacunku ponieważ są uświęcone 
przez Boga.

Dawny zwyczaj na wsiach nakazywał, 
aby wracając ze święconym obejść dom 
trzy razy, zgodnie ze wskazówkami zega-
ra, co miało wypędzić złe moce z gospo-
darstwa. W zamożnych domach na stole 
znajdowało się pieczone prosię, często 
z pisanką w pysku. Obok stały półmiski 
z mięsiwem, szynką, kiełbasą oraz ciasta. 
głównym ciastem wielkanocnym do dzi-
siaj pozostała babka drożdżowa, tzw. baba 
wielkanocna. Popularne są również pięk-
nie zdobione mazurki. Stoły zdobione są 
bukietami z bazi i pierwszych wiosennych 
kwiatów.

Baranek 
W Starym Testamencie baranek paschal-
ny spożywany był przez Żydów w świę-
to Paschy i przypominał wyswobodzenie 
z niewoli egipskiej (Wj 12). Baranek ten 
był zapowiedzią i typem Chrystusa, który 
jako ofiarny baranek miał ocalić od śmier-
ci wiecznej cały rodzaj ludzki. Obecnie 
ani w koszyku, ani na stole wielkanocnym 
nie mogło zabraknąć baranka („anguska”), 
który symbolizuje Chrystusa. Wprowadził 
go w XVI wieku papież Urban V. Baranek 
był wykonywany z wosku, masła, ciasta, 
marcepanu, a na królewskich i wielko-
pańskich dworach także ze złota, srebra, 
drogich kamieni lub najszlachetniejszej 
porcelany. Na kilka dni przed Wielkano-
cą gospodynie zasiewają w doniczkach 
rzeżuchę lub owies, by w Wielką Sobotę 
rano, gdy już powschodzi, wstawić w nie 

baranka. Współcześnie baranki wielka-
nocne wykonywane są z cukru lub białej 
czekolady - z czerwoną chorągiewką sym-
bolizują Chrystusa. Baranek jest znakiem 
zwycięstwa Jezusa nad grzechem, złem 
i śmiercią oraz chwały jaką otrzymał od 
niebieskiego Ojca.  

Piękny zwyczaj istnieje w niektórych 
polskich rodzinach, w których zielony 
owies z wielkanocnym barankiem za-
wozi się na cmentarz i stawia na grobach 
bliskich zmarłych, rodziców, znajomych, 
krewnych, co wyraża wiarę w to, że Chry-
stus prawdziwie zmartwychwstał.

Zajączek
Zajączek, który trzyma koszyczek z pre-
zentami nazywany jest świeckim symbo-
lem Wielkanocy. Pojawia się w sklepach 
i marketach w postaci mięciutkich masko-
tek dla dzieci, czekoladowych figurek i ry-
sunków na świątecznych kartkach, plaka-
tach i reklamach. Od czasów starożytnego 
boga Ozyrysa, który wcielił się w postać 
zająca aby uniknąć śmierci, zwierzę to by-
ło czczone jako symbol nieśmiertelności, 
odradzania się przyrody i płodności. I to 
właśnie symbolizuje współczesny, wielka-
nocny zajączek, który przywędrował do 
Polski na początku XX wieku. Jego sym-
bolika jest więc zbliżona do Wielkanocy, 
jednak nie wywodzi się z chrześcijańskie-
go kręgu kulturowego.

W niektórych regionach rodzice cho-
wali w domu lub w ogrodzie koszyczki 
ze słodyczami, prezenty od wielkanoc-
nego zajączka, na poszukiwanie których 
wyruszały dzieci. Szczęściarzowi czasami 
udawało się znaleźć zajęcze gniazdo – za-
jączek sporo w nim zostawiał: zdobione 
pisanki, czekoladowe jajka, inne słodkości, 
a nawet zabawki. Zwyczaj ten współcześ-
nie rozpowszechnił się w formie obdaro-
wywania się w tym dniu drobnymi upo-
minkami, tzw. zajączkami.

Woda
Śmigus i dyngus przez długi czas były od-
rębnymi obyczajami. Śmigus głównie pole-
gał na symbolicznym biciu witkami wierz-
by lub palmami po nogach i oblewaniu się 
zimną wodą, co symbolizowało wiosenne 
oczyszczenie z brudu i chorób, a w póź-
niejszym czasie także i z grzechu. Trady-
cja ta ma korzenie w pogańskim święcie, 
symbolizującym budzenie się przyrody do 
życia oraz oczyszczenie z zimowego bru-
du. Przepowiednia mówiła, że im mocniej 
oblana panna, tym większe miała szanse 
na szybkie zamążpójście. Zwyczaj począt-
kowo związany był z obrzędami prakty-

kowanymi poprzez radość po odejściu 
zimy i nadejściu wiosny. Polegał m.in. na 
oblewaniu panien i kobiet wodą, któremu 
towarzyszyło ich chłostanie wierzbowymi 
witkami. Słowianie uważali, że oblewanie 
się wodą miało sprzyjać płodności, dlate-
go oblewaniu podlegały przede wszystkim 
panny na wydaniu. Niegdyś dziewczęta 
miały prawo do rewanżu dopiero następ-
nego dnia, we wtorek wielkanocny. 

Powszechnie uważa się że słowo dyn-
gus wywodzone jest od niemieckiego sło-
wa dingen, co oznacza „wykupywać się” – 
zwyczaj ten polega na składaniu podarun-
ków innym dyngusowiczom, które później 
mogły być wspólnie smakowane (były to 
np. pisanki, słodkości, ciasteczka). Dyngus 
wywodził się od wiosennego zwyczaju 
składania wzajemnych wizyt u znajomych 
i rodziny połączonych ze zwyczajowym 
poczęstunkiem, a także i podarunkiem, 
zaopatrzeniem w żywność na drogę. 
Z czasem nałożył się na śmigus i dawał 
możliwość wykupienia się pisankami od 
podwójnego oblania wodą.

Pierwsze wzmianki o zwyczajach śmi-
gusowodyngusowych w Polsce pochodzą 
z XV wieku, z ustaw synodu diecezji po-
znańskiej z 1420 roku pt. Dingus prohibe-
tur, przestrzegających przed praktykami, 
mającymi niechybnie grzeszny podtekst: 
„Zabraniajcie, aby w drugie i trzecie świę-
to wielkanocne mężczyźni kobiet a kobiety 
mężczyzn nie ważyli się napastować o jaja 
i inne podarunki, co pospolicie się nazywa 
dyngować (...), ani do wody ciągnąć, bo 
swawole i dręczenia takie nie odbywają się 
bez grzechu śmiertelnego i obrazy imienia 
Boskiego”.

Dziś śmigusdyngus jest zabawą 
o charakterze ludowym. W odróżnieniu 
od pierwotnych tradycji, wodą oblewani są 
wszyscy bez wyjątków. Upowszechniło się 
także stosowanie perfum lub wody koloń-
skiej. Chrześcijaństwo przejąwszy pogań-
ski zwyczaj powiązało go z oczyszczającą 
symboliką wody.

Świętowanie Wielkanocy nie kończy 
się w Wielkanocny Poniedziałek, ale trwa 
8 tygodni, aż do Uroczystości Zesłania Du-
cha Świętego. Przez cały ten okres może-
my kultywować tradycje i zwyczaje, któ-
re są doskonałą okazją do kształtowania 
paschalnego charakteru chrześcijaństwa, 
a także budzenia świadomości chrzcielnej. 
Życie chrześcijańskie jest rozwojem tej 
świadomości i jej realizacją. Ale jest rów-
nież radością. Dlatego warto zadbać o to, 
aby był to czas większej dbałości o więzy 
rodzinne i przyjacielskie relacje.

Agnieszka Dzięgielewska
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Uwierzyć

ZNAK POKOJU
POCaŁunek PaSChaLnY  

ChrYStuSa ZMartwYChwStaŁeGO
W ubiegłym roku ukazał się list okólny Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pod tytułem 
„Znaczenie rytualne daru pokoju podczas Mszy świętej”. W okresie paschalnym przypominamy znaczenie tego obrzędu 
i przywołujemy fragmenty listu Kongregacji, w którym podaje się pewne normy, aby lepiej okazać sens znaku pokoju oraz 
aby łagodzić takie jego wyrażenia, które rodzą zamieszanie w zgromadzeniu liturgicznym przed Komunią świętą. 

«Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam» , są to słowa którymi Jezus, zanim przyjął mękę, obiecuje swoim uczniom zgromadzonym 
w Wieczerniku dar pokoju, aby zaszczepić w nich radosną pewność swojej stałej obecności. Po swoim zmartwychwstaniu, Pan spełnia swoją 
obietnicę stając pośrodku nich w miejscu, w którym się znajdowali w obawie przed Żydami, mówiąc: «Pokój wam!» . Owoc odkupienia, 
który Chrystus przyniósł na świat przez swoją śmierć i zmartwychwstanie: pokój, jest darem, który Chrystus Zmartwychwstały także dzisiaj 
nieustannie oferuje swojemu Kościołowi zgromadzonemu na sprawowaniu Eucharystii aby każdego dnia świadczył o niej w życiu. 

Chrystus zmartwychwstały. Ikona Kiko Arguello z Korony Misteryjnej w Seminarium Redemptoris Mater w Warszawie.
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K
ongregacja przypomina, że w tradycji liturgicznej rzym-
skiej znak pokoju jest usytuowany przed Komunią ze 
swoim właściwym znaczeniem teologicznym. Znajduje 

ono swój punkt odniesienia w kontemplacji eucharystycznej mi-
sterium paschalnego – odmiennie od tego, jak jest w innych ro-
dzinach liturgicznych, które inspirują się fragmentem Ewangelii 
wg św. Mateusza (por. Mt 5,23) – przedstawiając się jako "po-
całunek paschalny" Chrystusa zmartwychwstałego obecnego na 
ołtarzu. Znak pokoju znajduje swoje miejsce między modlitwą 
Ojcze nasz – z którą się łączy przez embolizm, który przygo-
towuje do znaku pokoju – i łamaniem chleba – w którym prosi 
się Baranka Bożego aby udzielił nam swojego pokoju. Przez ten 
znak (gest), który "ma na celu okazanie pokoju, jedności i miło-
ści" , Kościół " prosi o pokój i jedność dla siebie samego i dla całej 
ludzkiej rodziny, wierni zaś okazują sobie trwającą w Kościele 
komunię i miłość, zanim przyjmą Najświętszy Sakrament" , czyli 
Ciało Chrystusa Pana.

W posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Sacramentum cari-
tatis” papież Benedykt XVI powierzył Kongregacji zadanie roz-
ważenia kwestii dotyczącej znaku pokoju , aby została zachowana 
świętość celebracji eucharystycznej oraz wymiar misterium w ko-
munii sakramentalnej. Papież podkreślał, że w naszych czasach, 
tak bardzo obciążonych konfliktami, ten gest nabiera szczególne-
go znaczenia również z punktu widzenia zbiorowej wrażliwości, 
w miarę jak Kościół wciąż i coraz bardziej dostrzega błaganie Pana 
o dar pokoju i jedności dla samego Kościoła i dla całej ludzkiej 
rodziny, jako swoje zadanie. To pozwala rozumieć dlaczego z taką 
intensywnością podchodzi się do obrzędu znaku pokoju w czasie 
celebracji liturgicznej. W związku z tym jednak, podczas Syno-
du Biskupów poruszono potrzebę stonowania tego gestu, który 
może przybrać nadmierny wyraz, wzbudzając pewne zamiesza-
nie w zgromadzeniu wiernych, właśnie w chwili poprzedzającej 
Komunię św. Dobrze jest przypomnieć sobie, że dla zachowania 
klimatu właściwego dla celebracji konieczna jest powściągliwość 
w stosowaniu tego gestu, co nie odbiera mu nic z jego wysokiej 
wartości, ograniczając się na przykład do przekazania tego znaku 
jedynie tym, którzy stoją obok. 

Papież Benedykt XVI nie tylko ukazał prawdziwe znaczenie 
rytu i znaku pokoju, ale także nadał im wielkie znaczenie jako 
wkład chrześcijan, którzy przez modlitwy i świadectwo znoszą 
najwyższe i wzburzone niepokoje ludzkości naszych czasów. 
Oprócz tego, papież ponowił zaproszenie do troski nad używa-
niem tego obrzędu i do wykonywania gestu liturgicznego w sensie 
religijnym i z umiarem.

Dykasteria, zgodnie z poleceniem Papieża Benedykta XVI, 
zwróciła się do Konferencji Biskupów już w maju 2008 r. prosząc 
o opinie czy zachowanie znaku pokoju przed Komunią, gdzie znaj-
duje się obecnie, czy przeniesienie go w inne miejsce, pozwoli 
na lepsze lepszego jego zrozumienie i wykonywanie. Po głębokiej 
refleksji, wydaje się słuszne zachowanie w liturgii Rzymskiej znaku 
pokoju w swoim tradycyjnym miejscu bez wprowadzania zmian 
strukturalnych w Mszale Rzymskim. W związku z tym Kongre-
gacja podała pewne normy, aby lepiej okazać sens znaku pokoju 
oraz aby łagodzić jego pewne wyrażenia, które rodzą zamieszanie 
w zgromadzeniu liturgicznym, właśnie przed Komunią.

Należy jasno i definitywnie wyjaśnić, że w kontekście Eucha-
rystii, obrzęd pokoju zawiera już sam w sobie głębokie znaczenie 
modlitwy i daru pokoju. Znak pokoju wzajemnie okazany pomię-
dzy uczestnikami mszy, ubogaca znaczenie i nadaje sens samemu 
obrzędowi. Dlatego należy słusznie stwierdzić, że nie chodzi tu 
o "mechaniczne" wezwanie do przekazania sobie znaku pokoju. 

Jeśli przewiduje się, że w konkretnych okolicznościach nie zosta-
nie on wykonany należycie albo w określonych sytuacjach peda-
gogicznie i w sposób racjonalny można uznać, że nie powinien 
mieć on miejsca, może zostać pominięty, a czasami, powinien być 
on pominięty. Należy pamiętać, że rubryka w Mszale mówi: "Na-
stępnie, jeżeli okoliczności za tym przemawiają, diakon lub kapłan 
mówi: Przekażcie sobie znak pokoju". 

Do nadużyć w momencie przekazywania znaku pokoju list 
zalicza: wprowadzanie "śpiewu o pokój" (cantus pro pace), które 
nie istnieją w Rycie Rzymskim, przemieszczanie się wiernych z ich 
miejsc w celu przekazania sobie znaku pokoju, oddalanie się ka-
płana od ołtarza aby przekazać znak pokoju niektórym wiernym, 
aby w niektórych okolicznościach, jak Chrzest, Pierwsza Komunia 
św., Bierzmowanie, ślub, święcenia kapłańskie, profesja zakonna 
czy pogrzeb, przekazanie znaku pokoju nie było okazją do wyra-
żania gratulacji, życzeń czy kondolencji między obecnymi. 

Na zakończenie przypomina się, że Chrystus jest naszym po-
kojem, tym boskim pokojem, który zapowiadali prorocy i anio-
łowie, i tym pokojem który to On przyniósł na świat w swoim 
misterium paschalnym. Jeśli wierni nie zrozumieją i nie okażą że 
przeżywają, poprzez gesty rytualne, właściwe pojęcie obrzędu 
pokoju, umniejszy się chrześcijańskie pojęcie pokoju oraz wpłynie 
to na ich owocne uczestnictwo w Eucharystii.

Chrystus Pantokrator, XIII w., Muzeum Prado, Madryt
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BOŻe 
MiŁOSierDZie
Jednym ze sposobów wołania o miłosierdzie Boga dla ludzi i świata jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formie 
przekazanej przez św. siostrę Faustynę. Istotą tego nabożeństwa jest całkowita ufność, która określa  
naszą postawę wobec Boga. Jest to postawa dziecka, które w każdej sytuacji ufa miłosiernej miłości i wszechmocy Ojca 
niebieskiego. Taka ufność jest też warunkiem uzyskania łask przypisanych praktykom  
i modlitwom związanymi z tym nabożeństwem. 

J
est pięć form kultu Miłosierdzia Boże-
go, które Pan Jezus przekazał świętej 
Faustynie. 

Obraz Jezu Ufam Tobie 
Obraz ten został namalowany po raz 
pierwszy w historii Kościoła na wyraźne 
żądanie Jezusa, który przekazał je Siostrze 
Faustynie 22 lutego 1931 roku w Płocku. 
„Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrza-
łam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. 
Jedna ręka wzniesiona do błogosławień-
stwa, a druga dotykała szaty na piersiach. 
Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły 
dwa wielkie promienie, jeden czerwony, 
a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam 
się w Pana, dusza moja była przejęta bo-
jaźnią, ale i radością wielką.  Po chwili po-
wiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według 
rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, 
ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczo-
no najpierw w kaplicy waszej i na całym 
świecie” (Dz 47). „Obiecuję, że dusza, 
która czcić będzie ten obraz, nie zginie. 
Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycię-
stwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie 
w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę 
jako swej chwały” (Dz 48).

Koronka do Miłosierdzia Bożego 
Tę modlitwę podyktował Pan Jezus w Wil-
nie 13 września 1935 roku, jak również 
przekazał obietnice związaną z jej odma-
wianiem, „Dusze, które odmawiać będą 
tę koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie je 
w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie” 
(Dz 754).

Godzina Miłosierdzia Bożego 
Pan Jezus polecił Siostrze Faustynie czcić 
godzinę swojej śmierci, było to w Krako-

wie w październiku 1937 roku. godzina 
śmierci Pana Jezusa, trzecia po południu, 
jest czasem uprzywilejowanym w nabo-
żeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej 
godzinie stajemy w duchu pod krzyżem 
Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać 
o miłosierdzie dla siebie i świata. „O trze-
ciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, 
szczególnie dla grzeszników, i choć przez 
krótki moment zagłębiaj się w Mojej mę-
ce, szczególnie w Moim opuszczeniu 
w chwili konania. Jest to godzina wielkiego 
miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci 
wniknąć w Mój śmiertelny smutek. W tej 
godzinie nie odmówię duszy niczego, która 
Mnie prosi przez mękę Moją...” (Dz 1320). 

Trzeba tutaj od razu wyjaśnić, że nie 
chodzi o godzinę zegarową (60 minut), ale 
o moment konania Jezusa na krzyżu, czyli 
o modlitwę o godzinie trzeciej po połu-
dniu. 

Pan Jezus nie podał gotowej formuły 
modlitwy o 15.00, ale powiedział, że moż-
na odprawiać Drogę Krzyżową, nawiedzić 
Najświętszy Sakrament, a jeśli na to czas 
nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas 
zastaje trzecia godzina, choć przez krótki 
moment połączyć się z Nim, konającym na 
krzyżu. Przedmiotem tej modlitwy jest ta-
jemnica męki Pańskiej. Modlitwa w godzi-
nie Miłosierdzia powinna spełniać określo-
ne warunki: należy ją odprawiać o godzinie 
trzeciej po południu (gdy zegar wybija tę 
godzinę), winna być skierowana wprost do 
Jezusa, a w błaganiach należy się odwołać 
do wartości i zasług Jego bolesnej męki. 

Często w praktyce i publikacjach po-
wtarza się opinię, że o trzeciej po południu 
trzeba odmawiać Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego i że Koronka odmawiana o tej 
porze ma szczególną moc. Takie myśle-

nie wynika z nieznajomości nabożeństwa 
do Miłosierdzia Bożego w formach prze-
kazanych przez Siostrę Faustynę a tak-
że  być może  z potrzeby korzystania 
z gotowej formuły modlitewnej. Modlitwa 
w godzinie Miłosierdzia jest osobną formą 
kultu Miłosierdzia Bożego, z którą Jezus 
związał określoną obietnicę i sposoby jej 
praktykowania. Nigdzie nie powiedział, że 
w tej godzinie trzeba odmawiać Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. Oczywiście, że 
o trzeciej możemy odmawiać Koronkę, 
tak jak o każdej innej godzinie dnia.

Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego 
Pan Jezus pragnie, aby Jego czciciele wy-
kazywali chrześcijańską postawę wobec 
bliźnich i czynienia miłosierdzia czynem, 
słowem lub modlitwą, tak aby w każdym 
dniu wykonać chociaż jeden akt miłości 
bliźniego. Tak przekazał ten warunek św. 
Faustynie: „Miłosierdzie masz okazywać 
zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się 
od tego usunąć ani wymówić, ani uniewin-
nić. Podaję ci trzy sposoby czynienia mi-
łosierdzia bliźnim: pierwszy  czyn, drugi 
 słowo, trzeci  modlitwa; w tych trzech 
stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia 
i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. 
W ten sposób dusza wysławia i oddaje 
cześć miłosierdziu Mojemu. Tak, pierwsza 
niedziela po Wielkanocy jest świętem Mi-
łosierdzia, ale musi być i czyn” (Dz 742). 

Święto Miłosierdzia Bożego 
Ma najwyższą rangę wśród wszystkich 
postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bo-
żego, które zostały objawione św. Siostrze 
Faustynie. Po raz pierwszy o ustanowie-
niu tego święta mówił Pan Jezus w Płocku 
w 1931 r. Mówił „pragnę, aby było Miło-
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sierdzia Święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, 
był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 
ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” (Dz 49). Wybór pierw-
szej niedzieli po Wielkanocy ma głęboki sens teologiczny, który 
wskazuje na ścisły związek jaki istnieje pomiędzy wielkanocną ta-
jemnicą Odkupienia a tajemnicą Miłosierdzia. 

Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
z dnia 23 stycznia 1995 roku o ustanowieniu dla Kościoła w Pol-
sce święta Miłosierdzia Bożego jest wypełnieniem wymagania 
Pana Jezusa, które wielokrotnie objawiał św. Faustynie. Była to 
też odpowiedź na prośby Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów 
Polski. Jego wyjątkowe znaczenie polega na tym, że nabożeń-
stwo to zostało włączone do chrześcijańskiej tradycji liturgicznej 
i jest elementem publicznego kultu Kościoła. Dla całego Kościo-
ła na świecie Święto Miłosierdzia Bożego ustanowił Jan Paweł II 
30 kwietnia 2000 roku. 

Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga 
w tajemnicy Miłosierdzia, ale jest czasem łaski dla wszystkich 
ludzi. Święta Faustyna pisze: w pewnej chwili usłyszałam te sło-
wa: „Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu 
Moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronie-
niem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. 
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam 
całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia 
Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, 
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte 
są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie 
lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako 
szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wiecz-
ność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Każda du-
sza w stosunku do Mnie rozważać będzie przez wieczność całą 
miłość i miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrz-
ności Moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd 
nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego” (Dz 699). 

Niezwykła jest obietnica jaką Pan Jezus związał z tym świętem 
„kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar” (Dz 300). Łączy się ona z wypełnieniem 
bardzo ważnych warunków  trzeba mieć ufność w dobroć Boga, 
być w stanie łaski uświęcającej i godnie przyjąć Komunię Świętą. 
Dlatego papież, powodowany gorącym pragnieniem rozbudzenia 
w chrześcijańskim ludzie jak najżywszej czci Bożego Miłosierdzia 
 ze względu na przebogate duchowe owoce, jakie może ona 
wydać  podczas audiencji udzielonej w dniu 13 czerwca 2002 
r. przełożonym Penitencjarii Apostolskiej, zechciał przyznać od-
pusty na następujących zasadach: udziela się odpustu zupełnego 
na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eu-
charystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, któ-
ry w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w ja-
kimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od 
wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby po-
wszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych 
ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed 
Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicz-
nie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę «Ojcze nasz» i Cre-
do, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. 
«Jezu Miłosierny, ufam Tobie»). Udziela się odpustu cząstkowego 
wiernemu, który - przynajmniej z sercem skruszonym - skieru-
je do Pana Jezusa Miłosiernego jedno z prawnie zatwierdzonych 
pobożnych wezwań. Ponadto marynarze, którzy wykonują swoje 
obowiązki na niezmierzonych obszarach mórz; niezliczeni bracia, 

których tragedie wojenne, wydarzenia polityczne, uciążliwe wa-
runki naturalne i inne podobne przyczyny zmusiły do opuszczenia 
rodzinnej ziemi; chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy 
z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują 
pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać 
odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając 
się całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane 
powyżej, i z zamiarem spełnienia  gdy tylko będzie to możliwe 
 trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerun-
kiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę «Ojcze nasz» 
i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosierne-
go (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»). gdyby nawet to nie było 

Boże Miłosierdzie, Eugeniusz Kazimirowski, Wilno 1934 (oryginał)
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możliwe, tego samego dnia będą mogli 
uzyskać odpust zupełny ci, którzy ducho-
wo zjednoczą się z wiernymi spełniającymi 
w zwyczajny sposób przepisane praktyki 
w celu otrzymania odpustu i ofiarują Mi-
łosiernemu Bogu modlitwę, a wraz z nią 
cierpienia spowodowane chorobą i trudy 
swojego życia, podejmując zarazem po-
stanowienie, że spełnią oni trzy przepisane 
warunki uzyskania odpustu zupełnego, gdy 
tylko będzie to możliwe. 

Kapłani pełniący posługę duszpaster-
ską, zwłaszcza proboszczowie, winni in-
formować w najwłaściwszy sposób wier-
nych o tym zbawiennym rozporządzeniu 
Kościoła, gorliwie i ofiarnie słuchać ich 
spowiedzi, zaś w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, po odprawieniu Mszy św. lub 
Nieszporów, albo podczas nabożeństwa 
ku czci Miłosierdzia Bożego, przewodni-
czyć  z godnością należną temu obrzędo-
wi  odmawianiu zaleconych wyżej mod-
litw. Pomni wreszcie, że «błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia do-

stąpią» (Mt 5, 7), niech głosząc katechezę 
zachęcają łagodnie wiernych, aby jak naj-
częściej spełniali uczynki miłości bliźnie-
go lub miłosierdzia, idąc za przykładem 
i przykazaniem Jezusa Chrystusa, zgodnie 
ze wskazaniami zawartymi w drugiej kon-
cesji ogólnej Enchiridion Indulgentiarum. 
Niniejszy dekret ma moc wieczystą. Bez 
względu na jakiekolwiek przeciwne roz-
porządzenia. 

Największą z obietnic jest łaska „zu-
pełnego odpuszczenia win i kar” związa-
na z Komunią świętą przyjętą w tym dniu 
po dobrze odprawionej spowiedzi (bez 
przywiązania do najmniejszego grzechu), 
w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia 
Bożego, czyli w postawie ufności wobec 
Boga i czynnej miłości bliźniego. Ponieważ 
często pomijana jest ta Jezusowa uwaga, 
warto się zastanowić nad słowami po-
dyktowanymi w tej kwestii św. Faustynie 
„napisz to dla dusz wielu, które nieraz się 
martwią, że nie mają rzeczy materialnych, 
aby przez nie czynić miłosierdzie. Jednak 

o wiele większą ma zasługę miłosierdzie 
ducha, na które nie potrzeba mieć ani 
pozwolenia, ani spichlerza, jest ono przy-
stępne dla wszelkiej duszy. Jeżeli dusza nie 
czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, 
nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień 
sądu, a gdyby dusze umiały gromadzić so-
bie skarby wieczne  nie byłyby sądzone, 
uprzedzając sądy Moje miłosierdziem” 
(Dz 1317). 

Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy 
Różycki, główny teolog w procesie beaty-
fikacyjnym Siostry Faustyny – łaska więk-
sza od odpustu zupełnego. Ten polega bo-
wiem tylko na darowaniu kar doczesnych 
należnych za popełnione grzechy, ale nie 
jest nigdy odpuszczeniem samychże win. 
Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo 
również większa niż łaski sześciu sakra-
mentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: 
albowiem odpuszczenie wszystkich win 
i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu 
świętego. W przytoczonych zaś obietni-
cach Chrystus związał odpuszczenie win 
i kar z Komunią świętą przyjętą w świę-
to Miłosierdzia, czyli pod tym względem 
podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. 
Przygotowaniem do tego święta ma być 
nowenna polegająca na odmawianiu przez 
9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Ko-
ronki do Miłosierdzia Bożego. 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego 
Pan Jezus kazał ją napisać i odprawiać 
przed świętem Miłosierdzia św. Faustynie. 
Rozpoczyna się w Wielki Piątek i chociaż 
była przeznaczona indywidualnie dla św. 
Siostry Faustyny pozwala nam, którzy 
w niej uczestniczymy, na głębsze, pokor-
niejsze i pełne ufności przygotowanie się 
do przeżywania tajemnicy Miłosiernego 
Boga. 

„Pragnę, abyś przez te dziewięć dni 
sprowadzała dusze do zdroju Mojego mi-
łosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, 
i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na tru-
dy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. 
W każdym dniu przyprowadzisz do serca 
Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je 
w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te 
wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca 
Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu 
i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy 
niczego, którą wprowadzisz do źródła mi-
łosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić 
będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę 
Moją o łaski dla tych dusz” (Dz 1209).

Zachęceni słowami Pana Jezusa i przy-
kładem św. Siostry Faustyny, zaczerpnijmy 
i my ze źródła Bożego Miłosierdzia.

Anna Dzięgielewska
św. Faustyna,  źródło: Wikimedia Commons
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SPRAWOZDANIE Z DZiaŁaLnOŚCi ParafiaLneGO 
ZeSPOŁu CaritaS Za 2014 r.

WIELKOPOSTNA  
JaŁMuŻna

DZiĘkuJeMY Za 1%

ŹrÓDŁa DOChODÓw:
•  ze zbiórek do puszki „Caritas” 

w kościele
•  z darowizn osób prywatnych, insty-

tucji oraz działającej przy naszej pa-
rafii „Fundacji ks. Prof. Rumianka”

•  ze zbiórek przeprowadzonych 
w naszym kościele (zbiórka wie-
kopostna i adwentowa)

•  z kiermaszu adwentowego (sprze-
daż świec, modlitewników, bom-
bek, książek)

PieniĄDZe te ZOStaŁY 
PRZEZNACZONE NA 
naStĘPuJĄCe akCJe:
•  „Śniadanka roratnie” (szklanka ka-

kao + drożdżówka) dla około 80 
dzieci  przez cały czas trwania rorat:  
3 156,98 zł

Przez kolejne niedziele Wielkiego Postu, w przed-
sionku, Parafialny Zespół Caritas rozprowadzał 
świece wielkanocne. Dochód ze sprzedaży świec 
został przeznaczony na cele charytatywne. 22 III 
odbyła się kwesta do puszek na pomoc świąteczną 
dla osób potrzebujących oraz tradycyjna zbiórka 
darów żywnościowych, które parafianie złożyli ja-
ko dar ołtarza w czasie każdej Mszy św. Przez ca-
ły Wielki Post można też było złożyć jałmużnę do 
puszki wystawionej na stałe przy ołtarzu św. An-
toniego. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają 
dzieła Parafialnego Zespołu Caritas.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, któ-
re w roku 2014 zdecydowały o przekazaniu nam 
1% podatku z rozliczenia podatkowego za rok 
2013. Dziękujemy za zaufanie!
Suma wpłat z tego tytułu wyniosła 2400 zł. Ze-
brane środki na bieżąco przeznaczamy na finan-
sowanie dzieł Parafialnego Zespołu Caritas – 
paczki świąteczne dla dzieci, wyprawki szkolne, 
pomoc żywnościową dla potrzebujących itp. 
Raz jeszcze dziękując za Państwa pomoc, prosi-
my o pamięć przy rozliczaniu podatku dochodo-
wego za 2014 rok.

Prof. Rumianka”, użyczając pomiesz-
czeń oraz udzielając pomocy w za-
kupach oraz w transporcie.

Dziękujemy wszystkim naszym 
ofiarodawcom, którzy wpierali nas 
datkami  podczas zbiórek, zasila-
li puszkę Caritas oraz odwiedzili 
nasze stoiska podczas kiermaszu 
adwentowego oraz pikniku parafial-
nego a także wszystkim ofiarodaw-
com, którzy wspierają anonimowo 
nasze dzieła.

Hojność naszych parafian jest dla 
nas  dowodem na to, że nasze dzia-
łania na terenie parafii są widoczne 
i potrzebne. Dziękujemy za okazane 
nam zaufanie i otwarte serce!

Pragniemy też podziękować za 
wsparcie członkom grup parafial-
nych tj. Akcji Katolickiej, Wspólnocie 
Krwi Chrystusa, Drodze Neoka-
techumenalnej, Kręgom Biblijnym, 
Ruchowi Rodzin Nazaretańskich, 
Żywemu Różańcowi oraz instutu-
cjom i osobom, które pomagają nam 
dotrzeć do porzebujących. Wszyscy 
możemy wspólnie pomagać innym! 
Zachęcamy tych, którzy chcieliby 
włączyć się w nasze działania jako 
wolontariusze.

•  paczki świąteczne dla 150 dzieci 
przekazane przed Wielkanocą  
 5 710,45 zł

•  paczki dla dzieci na Boże Narodzenie 
 6 258,59 zł

• Wigilia dla samotnych  2020,61 zł
• kolonie  6 579,96 zł
• wyprawki szkolne  1 308,50 zł

Już po raz trzeci w naszej parafii od-
była się „Wigilia dla samotnych” dla 
ok. 70 osób. W jej przygotowaniu brali 
udział przedstawiciele wszystkich grup 
i wspólnot działających na terenie na-
szej parafii. W ramach tych grup zosta-
ły przygotowane tradycyjne dania wigi-
lijne. Członkowie grup zajęli się także 
organizacją i obsługą spotkania.

Jak co roku Zespół „Caritas” przygo-
tował około 80 paczek świątecznych 
dla najbardziej potrzebujących w na-
szej parafii. Paczki te zostały wzboga-
cone o dary ołtarza i zakupy na sumę  
1 853,41 zł.

Łącznie wydatki poniesione w roku 2014 
na różne akcje wynoszą: 26 888,50 zł.

W dzialność Parafialnego Zespołu Ca-
ritas zaangażony jest zespół około 30 
osób, które wykazują się dużą aktyw-
nością i bezinteresownością. Więk-
szość akcji wspiera także „Fundacja ks. 
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Przeżywając radość Zmartwychwstania Pana Jezusa, wszystkim naszym 
Podopiecznym, Dobroczyńcom i Wolontariuszom życzymy, by Radość 
Wielkiej Nocy opromieniała swym blaskiem każdy dzień, wyzwalała 

w Waszych sercach Bożą Moc i Siły w podejmowaniu zadań w służbie 
Bogu i naszej Parafii. 

Życzymy wielu łask duchowych, ale też tego co materialne  
i niezbędne do godnego życia.

Niech Chrystus obudzi w Was to, co jeszcze uśpione, a  światło Poranka 
Wielkanocnego prowadzi przez życie do Wieczności.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Alonso López de Herrera, Zmartwychwstanie Jezusa
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Radosne „Alleluja” jest dzisiaj na naszych ustach i w naszych 
sercach. Niech radość wielkanocnego poranka dotrze do każdego 
ludzkiego serca. Niech będzie zadatkiem i zapowiedzią wiecznego 
świętowania z Jezusem Zmartwychwstałym.

Życzymy, aby Żyjący Zbawiciel objawił się w Waszym życiu tak 
jak uczniom w Emaus, abyście ucieszyli się Jego obecnością 
jak apostołowie w Wieczerniku w niedzielę Zmartwychwstania, 
abyście z odwagą Marii Magdaleny ponieśli Dobrą Nowinę 
rodzinom i znajomym.

Niech Chrystus Zmartwychwstały  
będzie dla Was umocnieniem w Waszym codziennym życiu.

Z
apraszamy na kolejne spotka-
nia cyklu „Warsztatownia” – 
w kwietniu będziemy rozwijać 
talenty kulinarne. 

11 KWIETNIA W GODZ. 10.00-14.00 
w kawiarence odbędzie się szkolenie 
z wykonywania nadziewanych pralinek 
czekoladowych (uwaga! prosimy zabrać 
fartuchy!)

18 KWIETNIA W GODZ. 10.00-14.00 
w kawiarence odbędzie się szkolenie 
z wykonywania francuskich makaroników.
Spotkania są przeznaczone dla dorosłych 
i starszej młodzieży (od 14 lat), młodsze 
dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach 
pod opieką osoby dorosłej i na jej od-

powiedzialność (nie zapewniamy opieki 
nad dziećmi na ten czas).

Szczególnie serdecznie zapraszamy 
całe rodziny – to doskonała alternatywa 
dla spędzania czasu przed telewizorem, 
wspólna praca twórcza daje dużo 
satysfakcji, a własnoręcznie wykonane 
słodkości z pewnością umilą wspólne 
chwile. 

Spotkania są bezpłatne (moż-
na złożyć dobrowolną ofiarę na cele 
charytatywne naszej parafii), jednak 
obowiązują zapisy w biurze fundacji 
(tel. 22 535 01 15 w godz. 10.0016.00), 
w kancelarii parafialnej lub poprzez 
e-mail: biuro@fundacjarumianka.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
dołączenia do naszego grona.

WARSZTATY
fot. A. Worobiec
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01 kwietnia 2015 r. (wieLka ŚrODa)

7.00 za śp. Andrzeja i Katarzynę Stańczak

8.00 z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Haliny w dniu urodzin

18.00 za śp. Ludwika w rocznicę śmierci oraz za Reginę, Zofię i 
Stanisława

02 kwietnia 2015 r. (wieLki CZwartek)  
MSZa wieCZerZY PańSkieJ

03 kwietnia 2015 r. (wieLki PiĄtek) 
LiturGia MĘki PańSkieJ

04 kwietnia 2015 r. (wieLka SOBOta)  
WIGILIA PASCHALNA

1) O dar wiary dla Weroniki

2) Dziękczynna, za dar chrztu Piotra, Anny i Karola

05 KWIETNIA 2015 R. (NIEDZIELA WIELKANOCY ZMART-
wYChwStania PańSkieGO)

9.30 dziękczynna, za życie Weroniki Rutkowskiej, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla niej

11.00 dziękczynnobłagalna, w 18. rocznicę urodzin Michała, z prośbą 
o dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej

12.30 w intencji Kółek Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic) (chrzty)

18.00 za śp. genowefę grześkiewicz w 10. rocznicę śmierci

06 KWIETNIA 2015 R.  
(POnieDZiaŁek w Oktawie wieLkanOCY)

7.30 za śp. Janinę i Edwarda Pastewka, Juliusza galicę i Waldemara 
Pastewkę

9.30 za śp. Jadwigę i Tadeusza Okurowskich, wszystkich zmarłych z 
ich rodzin oraz Leokadię Szymańską

11.00 za śp. Pawła Sobkowicza

12.30 za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców (chrzty)

18.00 za śp. Ryszarda Kwiatkowskiego w dniu imienin, o miłosierdzie 
Boże i łaskę życia wiecznego

07 KWIETNIA 2015 R.  
(wtOrek w Oktawie wieLkanOCY)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 1) za śp. Tadeusza, Stanisławę i Stanisława Orlińskich oraz 
Stefana Widyńskiego

 2) za śp. Jerzego Wierzbickiego w 23. rocznicę śmierci

08 KWIETNIA 2015 R.  
(ŚrODa w Oktawie wieLkanOCY)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 wolne intencje

09 kwietnia 2015 r. (CZwartek w Oktawie wieLkanOCY)

7.00 o Boże błogosławieństwo dla Weroniki Pietrzyk z okazji 14. 
rocznicy urodzin, oraz dla jej rodziców i brata

8.00 wolna intencja

18.00 rezerwacja

10 kwietnia 2015 r. (PiĄtek w Oktawie wieLkanOCY)

7.00 wolna intencja

8.00 rezerwacja

18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach oraz 
za poległych w katastrofie smoleńskiej

11 kwietnia 2015 r. (SOBOta w Oktawie wieLkanOCY)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Bronisławę i Tomasza gawin

12 KWIETNIA 2015 R. (II NIEDZIELA WIELKANOCY

7.30 wolna intencja

9.30 za śp. ks. Henryka Miastowskiego w rocznicę śmierci

11.00 o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i zdrowie dla Marysi, 
Maksa, Łucji, Macieja, Marcina i Julii

12.30 za śp. ks. Henryka Miastowskiego, proboszcza naszej parafii, w 
22. rocznicę śmierci

18.00 za śp. Alinę Leśniewską, gabrielę Wojciechowską, Jerzego 
Marcinkowskiego i Pawła Kossakowskiego

13 kwietnia 2015 r. (POnieDZiaŁek)

7.00 wolna intencja

8.00 za zmarłych z rodziny Mętraków i Śliweckich

18.00 za śp. Lucynę i Feliksa Rygiel oraz Teresę godlewską

14 kwietnia 2015 r. (wtOrek)

7.00 dziękczynnobłagalna, z okazji urodzin Katarzyny, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

8.00 o zdrowie i miłosierdzie Boże dla Janusza Marczaka

18.00 za śp. genowefę i Zbigniewa Kujawskich oraz Janinę i Lecha 
Sianowskich

15 kwietnia 2015 r. (ŚrODa)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Władysława i genowefę Kowalczyk

18.00 za śp. Zofię, Feliksa i Włodzimierza

16 kwietnia 2015 r. (CZwartek)

7.00 wolna intencja

INTENCJE MSZALNE kwieCień  2015
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8.00 za śp. Stefanię Piasecką

18.00 za śp. Zygmunta, Waldemara i Ryszarda gołębiewskich

17 kwietnia 2015 r. (PiĄtek)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Stefanię Piasecką

18.00 za śp. Leokadię, Stanisława, Janusza i Dariusza Szwajewskich

18 kwietnia 2015 r. (SOBOta)

7.00 wolna intencja

8.00 w 65. rocznicę ślubu Krystyny i Stefana, z podziękowaniem za 
Bożą opiekę i prośbą o życie wieczne dla Stefana

18.00 za śp. Juliana Ziejewskiego, Teresę Kraszewską, Zofię, Janinę, 
Stanisława i Tadeusza Jędrzejewiczów

19 kwietnia 2015 r. (iii nieDZieLa wieLkanOCY)

7.30 z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Anny w dniu urodzin

9.30 z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę 
Matki Bożej dla Michała w 18. rocznicę urodzin

11.00 1) rezerwacja

 2) rezerwacja

12.30 dziękczynnobłagalna, w 13. rocznicę urodzin Dominika 
Hajduka (chrzty)

18.00 dziękczynnobłagalna, w 30. rocznicę ślubu Elżbiety i Dariusza

20 kwietnia 2015 r. (POnieDZiaŁek)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Renatę Foltyn w rocznicę urodzin

18.00 1) rezerwacja

 2) w intencji Agnieszki, w dniu imienin

21 kwietnia 2015 r. (wtOrek)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Stanisława, Józefę i Mariana Mętraków, Janusza, Józefa i 
Helenę Mętraków oraz Tadeusza Śliweckiego

22 kwietnia 2015 r. (ŚrODa)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Kingę w rocznicę śmierci; 

23 KWIETNIA 2015 R. (CZWARTEK,  
urOCZYStOŚć Św. wOJCieCha, PatrOna POLSki)

7.00 za śp. Jerzego i Czesława Brzozowskich

8.00 w dniu imienin Jerzego, z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej

18.00 za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i Jana Mazgajskich

24 kwietnia 2015 r. (PiĄtek)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Jerzego i Czesławę Wypych

25 kwietnia 2015 r. (SOBOta)

7.00 wolna intencja

8.00 w dniu imienin Jarosława, o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej

18.00 dziękczynnobłagalna, w rocznicę ślubu Stanisławy i Ryszarda, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

26 kwietnia 2015 r. (iV nieDZieLa wieLkanOCY)

7.30 za śp. Stefana Przychodzeń w 7. rocznicę śmierci oraz 
Kazimierza Skup

9.30 za śp. Leszka groszewskiego w 13. rocznicę śmierci

11.00 w 15. rocznicę ślubu Doroty i Pawła, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci

12.30 w intencji sponsorów, wolontariuszy i pracowników Fundacji 
im. Ks. Ryszarda Rumianka

18.00 dziękczynnobłagalna w 18. rocznicę urodzin Agaty

27 kwietnia 2015 r. (POnieDZiaŁek)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Jerzego Witkowskiego w dniu imienin

28 kwietnia 2015 r. (wtOrek)

7.00 za śp. Henryka Domżała w 9. rocznicę śmierci

8.00 dziękczynnobłagalna, z okazji urodzin Sławomira, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

18.00 w intencji Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, o dary 
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla księdza Proboszcza i 
kapłanów pracujących w naszej parafii

29 kwietnia 2015 r. (ŚrODa)

7.00 wolna intencja

8.00 w intencji Marzeny w dniu imienin

18.00 dziękczynna, za 20 lat życia małżeńskiego Zuzanny i Piotra 
Ustaszewskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i ich 
dzieci

30 kwietnia 2015 r. (CZwartek)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Zygmunta Wanię w 11. rocznicę śmierci

INTENCJE MSZALNE kwieCień  2015
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01 MaJa 2015 r. (PiĄtek)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 w intencji żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej Najświętszego Serca 

Pana Jezusa
18.00 wolna intencja

02 MaJa 2015 r. (SOBOta)  
urOCZYStOŚć nMP krÓLOweJ POLSki)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 w intencji żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej Niepokalanego Serca 

Maryi
18.00 w intencji ks. Zygmunta w dniu imienin, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

03 MaJa 2015 r. (V nieDZieLa wieLkanOCY)
7.30 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
9.30 za śp. Bolesława, Stanisławę i Stanisława oraz zmarłych z rodziny
11.00 za śp. Stanisławę, Lucynę i Henryka Lubiejewskich
12.30 w intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic)
18.00 za śp. Michalinę Rębecką w 14. rocznicę śmierci o miłosierdzie Boże i łaskę życia 

wiecznego
04 MaJa 2015 r. (POnieDZiaŁek, 
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Apolonię Ciechocińską, Apolonię Lechańską i Honoratę Mądry

05 MaJa 2015 r. (wtOrek)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 1) za śp. Stanisławę Jurczewską

 2) za śp. Waldemara Szustaka w 18. rocznicę śmierci

06 MaJa 2015 r. (ŚrODa)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Halinę Duszczyk;

07 MaJa 2015 r. (CZwartek)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 o liczne i święte powołania kapłańskie oraz błogosławieństwo Boże dla kapłanów 

pracujących w naszej parafii (intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)
08 MaJa 2015 r. (PiĄtek, urOCZYStOŚć Św. StaniSŁawa, 
BiSkuPa i MĘCZennika)
7.00 1) za śp. Stanisława Brzozowskiego

2) za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich

8.00 za śp. Stanisława, Marię i Zygmunta Cupriak
18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach

09 MaJa 2015 r. (SOBOta)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 za śp. Krystynę Kulesza w 2. rocznicę śmierci
18.00 za śp. Stanisława i Barbarę Łasicę

10 MaJa 2015 r. (Vi nieDZieLa wieLkanOCY)
7.30 1) za śp. Jadwigę, Zofię, Stanisława Kopciów, Lucynę i Stanisława Majewskich

2) za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich

9.30 za śp. Józefa, Stanisławę, Tadeusza, Władysława i Stanisława Śliweckich oraz 
Mariannę głowala

11.00 I Komunia Święta
12.30 za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców (chrzty)
18.00 za śp. Jadwigę Wojcieską w 17. rocznicę śmierci

11 MaJa 2015 r. (POnieDZiaŁek)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Stefana w 7. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Widyńskich i Orlińskich

12 MaJa 2015 r. (wtOrek)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 w dniu urodzin Pawła, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB

13 MaJa 2015 r. (ŚrODa, nMP fatiMSkieJ)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 za śp. Jadwigę Okurowską w 35. rocznicę śmierci i jej męża Tadeusza
18.00 wolne intencje

14 MaJa 2015 r. (CZwartek)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Ryszarda Rokickiego w 33. rocznicę śmierci

15 MaJa 2015 r. (PiĄtek)
7.00 1) za śp. Zofię, Stanisława, Jadwigę, Teresę, Bronisława i Janinę Wysockich

2) za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich

8.00 1) za śp. Zofię Niedziela w dniu imienin
2) za śp. Antoniego, Mariana, Zofię, Jana i Ryszardę Prokopczyk oraz Jana i Annę 
Sztandur

18.00 za śp. Zofię Kamińską i jej rodziców

16 MaJa 2015 r. (SOBOta, ŚwiĘtO Św. anDrZeJa BOBOLi)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. grzegorza, Janinę i Franciszka Sołtysiaków

17 MaJa 2015 r. (nieDZieLa, urOCZYStOŚć wnieBOw-
StĄPienia PańSkieGO)
7.30 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
9.30 za śp. Jerzego Mielcarz w 3. rocznicę śmierci oraz Saturninę i Helenę Mielcarz
11.00 Rocznica I Komunii Świętej
12.30 za Parafian
18.00 za śp. Jana Sytę w 25. rocznicę śmierci oraz śp. Mariannę Syta w 3. rocznicę śmierci

18 MaJa 2015 r. (POnieDZiaŁek)
7.00 1) za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
 2) w dniu imienin Aleksandry, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

8.00 za śp. Henryka Szczech w 9. rocznicę śmierci
18.00 za śp. Adama Czesława Dziedzic i Jadwigę Dziedzic

19 MaJa 2015 r. (wtOrek)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 za śp. Marię Bicz w 11. rocznicę śmierci, o łaskę życia wiecznego
18.00 za śp. Kazimierę Cieślak w 9. rocznicę śmierci, o życie wieczne

20 MaJa 2015 r. (ŚrODa)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 wolne intencje

21 MaJa 2015 r. (CZwartek)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 o Boże błogosławieństwo dla Tomasza i Karoliny w 10. rocznicę ślubu

INTENCJE MSZALNE MAJ  2015

Uwierzyć

2015_19_v6.indd   30 2015-03-23   22:01:08



SŁuŻBa  
BOŻa

MSZe Św. w nieDZieLe i ŚwiĘta:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00 

MSZe Św. w Dni POwSZeDnie i w SOBOtY:
7.00, 8.00 i 18.00

SAKRAMENT POJEDNANIA 
 10 min. przed Mszą św.  

aDOraCJa naJŚwiĘtSZeGO SakraMentu
w pierwszy czwartek miesiąca  

po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 20.00

naBOŻeńStwO PierwSZYCh PiĄtkÓw 
w pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00

naBOŻeńStwO PierwSZYCh SOBÓt 
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00

SChOLa DZieCiĘCa
piątek, 17.00, salka pod zakrystią

CHÓR
poniedziałki i czwartki, godz. 19.00, salka w Domu Parafialnym

ruCh rODZin naZaretańSkiCh
wtorek 19.00, salka w Domu Parafialnym

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA
czwartki (oprócz pierwszego), godz. 17.15,  

kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

krĄG BiBLiJnY
w rodzinach, osoby zainteresowane  

proszone są o kontakt z kancelarią lub ks. proboszczem

KANCELARIA PARAFIALNA:
poniedziałek: 9.0011.00 oraz 18.0019.30;  

wtorek, środa, piątek: 9.0011.00 oraz 16.0018.00;  

czwartek: 18.0019.30.  

Pierwszy piątek miesiąca tylko 9.0011.00. 

tel. (22) 535 01 00 

www.swietateresa.pl 

konto parafii: 05 2490 0005 0000 4520 8675 1006

22 MaJa 2015 r. (PiĄtek)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 za śp. Ewę Świerzyńską w 3. rocznicę śmierci
18.00 za śp. Mariannę Dąbrowską w 10. rocznicę śmierci, Zbigniewa i Feliksa Dąbrowskich, 

Halinę Malarczyk, Lucynę Osytek, Henryka, Anielę i Romana Biela
23 MaJa 2015 r. (SOBOta)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 wolna intencja

24 MaJa 2015 r. (nieDZieLa, urOCZYStOŚć ZeSŁania 
DuCha ŚwiĘteGO)
7.30 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
9.30 w intencji Iwony z okazji imienin
11.00 o dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Joanny w dniu imienin
12.30 za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców (chrzty)
18.00 za śp. Danutę Czerwonka w 10. rocznicę śmierci i Jana Miękus

25 MaJa 2015 r. (POnieDZiaŁek)
7.00 1) za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
2) w 19. rocznicę święceń kapłańskich ks. Adama

8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Andrzeja Baranowskiego

26 MaJa 2015 r. (wtOrek)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 za śp. Lucjana Przybyła w 12. rocznicę śmierci oraz Władysława, Stefanię, Tadeusza i 

Andrzeja Kuczmarskich
18.00 dziękczynnobłagalna, z okazji pierwszej rocznicy urodzin Szymona

27 MaJa 2015 r. (ŚrODa)
7.00 1) za śp. Antoniego

2) za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich

8.00 wolna intencja
18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny; za śp. Reginę w rocznicę 

śmierci, Ludwika, Zofię i Stanisława; za śp. Helenę i Bronisława gugnackich;
28 MaJa 2015 r. (CZwartek, ŚwiĘtO JeZuSa ChrYStuSa, 
naJwYŻSZeGO i wieCZneGO kaPŁana)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 w intencji Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, o dary Ducha Świętego i 

opiekę Matki Bożej dla księdza Proboszcza i kapłanów pracujących w naszej parafii
29 MaJa 2015 r. (PiĄtek)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Zofię Bieńkowską oraz Bolesława Bieńkowskiego

30 MaJa 2015 r. (SOBOta)
7.00 za śp. Bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Bolesława grześkiewicza w 20. rocznicę śmierci

31 MAJA 2015 R.  
(nieDZieLa, urOCZYStOŚć naJŚwiĘtSZeJ trÓJCY)
7.30 za śp. Stefana w 55. rocznicę śmierci i Marię Brzozowskich
9.30 za śp. Leszka Tomaszewskiego z okazji imienin
11.00 1) rezerwacja

 2) rezerwacja
12.30 za Parafian
18.00 za śp. Marię i Stanisława Dudra oraz Małgorzatę Savinc
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Aby przekazać na rzecz Caritas naszej parafii  
kwotę jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:

Jak co roku moz
.
esz sprawić  

z
.
e 1 % Twojego podatku dochodowego  

trafi nie do wspólnego worka podatkowego  
a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy!!!

W imieniu potrzebujących 
dziękujemy!

•  znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego”

•  wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS 
Caritas AW – 0000225750

•  wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku na-
leżnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

•  Jeśli chcesz przeznaczyć 1% na Caritas w naszej 
parafii należy w następnej części zeznania 
zatytułowanej „Informacje uzupełniające” pod 
odpowiednią pozycją wpisać: działalność Para-
fialnego Zespołu Caritas w parafii św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Warszawie Włochach

•  Pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka 
wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skar-
bowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, 
adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożli-
wi przekazanie środków do Caritas w naszej parafii
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