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  Numer z lutego i obecny miał przybliżyć Wam – Kochani Czytelnicy, 
jak wielka dzisiaj jest potrzeba czynienia MIŁOSIERDZIA.

Nasza religia zawiera w sobie wiele dynamizmu. Musimy działać. Pan 
Jezus zachęca nas mówiąc: „Idźcie i nauczajcie…” -słowem i własnym 
przykładem. Skoro „iskra Bożego Miłosierdzia” ma wyjść z naszego 
kraju-trzeba działać. Siostra Faustyna zrobiła pierwszy krok. Jan Paweł 
II – następny. Teraz kolej na nas.  Papież powiedział:

„Dzisiejszy człowiek potrzebuje waszego głoszenia miłosierdzia; potrzebuje 
waszych dzieł miłosierdzia i potrzebuje waszej modlitwy o miłosierdzie. 
Nie zaniedbujcie żadnego z tych wymiarów apostolstwa”.

Czy jesteś już gotowy iść, głosić i czynić MIŁOSIERDZIE?
„Wstańcie, chodźmy”… już dziś.

Abyśmy moc do działania czerpali z zapatrzenia w Chrystusowy Krzyż.
By wypływające z przebitego Najświętszego Serca łaski spływały na nas,
a nadzieja płynąca z pustego, Pańskiego Grobu była naszym udziałem.
Tego Wam-Drodzy Czytelnicy i sobie,
w imieniu całej Redakcji i własnym życzę.

SŁOWO OD REDAKCJI

Wiek XX i obecny to czasy lekceważenia ludzkiej 
godności. Człowiek współczesny nie potrafi wyzbyć się 
przemocy, konfliktów, prześladowań. Są to czasy po-
gardy dla życia począwszy od jego poczęcia, aż do jego 
końca. W tej nieciekawej sytuacji staje przed nami 
Chrystus, jako Bóg bogaty w miłosierdzie, i zachęca 
do całkowitego zaufania Jemu.

„Jezu, ufam Tobie”- powtarzajmy te słowa z wiarą 
i ufnością. Tylko On- Zmartwychwstały Pan jest godny 
naszego zaufania, i tylko On pomoże nam w rozwią-
zywaniu naszych problemów.

Życzę Wszystkim Czytelnikom radości Zmartwych-
wstałego Pana, i niezachwianej ufności w niełatwej 
rzeczywistości.

SŁOWO KS. PRAŁATA

Wszystkim średzkim Kapłanom:
-Tym, Którzy pracują obecnie,
- Tym, Którzy wywodzą się z naszego miasta,
 -Diakonom  i Klerykom, Którzy do kapłaństwa się 
przygotowują…
życzymy, aby wciąż na nowo odkrywali piękno swe-
go powołania,
kroczyli drogą wyznaczoną przez Mistrza i nas 
wszystkich do Niego prowadzili.

Kochać trzeba każdego człowieka,
A szczególnie tego, który
Potrzebuje pomocy.
Łotrowi- umieć wybaczyć,
A płaczącego pocieszyć !

Słowa otuchy wlać w serca wątpiących.
Troszczyć się o ludzi starszych,
W obec dzieci być wymagającym.
O zbawienie wszystkich dbać !

Jakie to wszystko jest trudne...
Energii często brak.
Staram się,
Tyram,

Pracuję,
I efektów nie widzę!

Kiedy odrobię mój Panie?
Niebo, do którego prowadzi mnie
Emmanuel !

BłogosławieŃstw udzielić tym, którzy o nie proszą,

NĘka mnie jedno pytanie

/ I. Tomaszewska/
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 Ferie z Bogiem

Podczas ferii od 16.02 do 20.02 br. grupka 
ministrantów z naszej Parafii pod opieką 
ks. Jarosława Grelki pojechała na zimo-
we rekolekcje do Piechowic . Były zabawy 
na śniegu, jazda na nartach, wyjazdy do 
Karpacza i Szklarskiej Poręby. Oczywiście 
jak to na taki wyjazd przystało nie mo-
gło zabraknąć czasu na modlitwę i chwilę 
skupienia. 
Pogoda bardzo dopisała . Wszyscy wróci-
li wypoczęci, z nadzieją, że za rok znów 
tam pojadą, ale … może na dłużej ?

Mikuś 

M i n i o n e  w y d a r z e n i a

 Imieniny Prałata

26 lutego br. nasz kochany Prałat ks. Alek-
sander Rawecki obchodził swoje imieniny. 
Z tej okazji odprawił  w Kolegiacie  Mszę 
świętą . Na zakończenie wspólnoty para-
fialne składały ks. Proboszczowi najser-
deczniejsze życzenia, za które z całego 
serca dziękował.
Jeszcze raz życzymy wszystkiego najlep-
szego .

N&M

 Maraton Biblijny

Dnia 17 marca 2009 r. w Kolegiacie odbył 
się V już z kolei Maraton Biblijny, jednak 
w naszej Parafii wydarzenie to miało miej-
sce po raz pierwszy. Wzbudziło to ogrom-
ne zainteresowanie wśród parafian bez 
względu na wiek. Wszyscy, zarówno mło-
dzież jak i dorośli chętnie zapisywali się 
u ks. Macieja, który czuwał nad wszyst-
kim i sam również brał udział w czytaniu 
Pisma .
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
dyplom za udział w maratonie.
 Mamy nadzieję, że było to pierwsze i nie-

 

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, 22 
marca, gościliśmy w naszej parafii mło-
dzież z międzynarodowej wspólnoty „Ce-
nacolo”, która pomaga młodym, przeży-
wającym poważne życiowe kryzysy, prze-
de wszystkim zmagającym się z różnego 
rodzaju nałogami. Z jednego z trzech 
domów wspólnoty w Polsce, z Giezkowa 
koło Koszalina, przybyli do nas dwaj Pola-
cy, Marcin i Karol, oraz Franciszek, który 
jest Słowakiem. Dzielili się swoją historią 
życia oraz tym, jak potężnie działa łaska 
Boża, która potrafi wyprowadzić człowie-
ka z poważnych tarapatów.

Dk. Jan

 

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
- Dzień Świętości Życia, 25 marca 2009 
roku, Arcybiskup Stanisław Gądecki, Me-
tropolita Poznański, poświęcił „Okno Ży-
cia”. Znajduje się ono w Domu Dziecka 
nr 1 przy ul. Swoboda 59 w Poznaniu.  
Powstanie „Okna Życia” stwarza moż-
liwość pomocy noworodkom i niemow-
lętom, którym grozi porzucenie przez 
matkę. W „Oknie Życia” osoby zdespe-
rowane, które nie chcą lub nie mogą sa-
modzielnie wychowywać własnego dzie-
cka, będą mogły oddać dziecko w opiekę. 
Z doświadczeń policji wynika, że są takie 
matki, które nie cofną się przed niczym, 
aby pozbyć się nowonarodzonego dzie-
cka. Tylko dla takich przypadków ma być 
przeznaczone „Okno Życia”. 
Matka znajdująca się w trudnej sytuacji 
życiowej może zawsze liczyć na specjali-
styczną pomoc, którą uzyska w poznań-
skich ośrodkach adopcyjno-opiekuń-
czych, ośrodkach interwencji kryzysowej, 
w Caritas, czy też w Domu Dziecka nr 1. 
W tej placówce od 1 kwietnia 2008 roku 
funkcjonuje Zespół Wczesnej Interwencji 
i Preadopcji, zapewniający specjalistycz-
ną opiekę nad niemowlętami odrzucony-
mi przez rodziny naturalne oraz prowa-
dzący działania wspierające matki w po-
konywaniu trudności życiowych uniemoż-
liwiających im przyjęcie własnych, nowo 
narodzonych dzieci. Zespół specjalistów 
złożony z: psychologa, pracownika so-
cjalnego, fizjoterapeuty, pielęgniarek, 
wychowawców, opiekunek dziecięcych, 
lekarza pediatry i prawnika stara się, aby 
psychiczny i fizyczny rozwój wychowan-
ka przebiegał właściwie oraz aby jak naj-
szybciej zapewnić dziecku życie w kocha-
jącej rodzinie. 
Istotną rolę w utworzeniu w Domu Dzie-
cka Nr 1 „Okna Życia” odegrała współ-
praca Urzędu Miasta Poznania z Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej, z Duszpaster-
stwem Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, 
z sądem, policją i poznańskimi ośrodkami 
adopcyjno-opiekuńczymi. 

Jacek Niedzielski

 Przyjęcie nowych 
ministrantów

W trzecią niedzielę marca w naszej Parafii, 
ks. Prałat Aleksander Rawecki przyjął do 
grona Służby Liturgicznej nowych mini-
strantów. Dziewięciu chłopców o godzinie 
11.30 ślubowało : „Wypełniać obowiązki 
ministranta pobożnie, gorliwie i radośnie, 
na chwałę Boga i dla dobra wspólnoty 
parafialnej”. Do tej ważnej  posługi przy-
gotowywał ich ks. Jarosław Grelka oraz 
starsi ministranci. 
Jeśli Ty również Drogi Czytelniku chcesz 
wstąpić w nasze szeregi to przyjdź w so-
botę na salki na godzinę 9.00.
Przyjdź i zapisz się! 
W szeregi ministrantów wstąpili: Mateusz 
Błażejewski, Kacper Gołębiewski, Patryk 
Bandosz, Bartosz Grześkowiak, Mateusz 
Wujek, Karol Kaźmierczak, Maciej Nowi-
cki, Jakub Samson i Rafał Kościelniak.

 Wojtek Smolarkiewicz

ostatnie takie wydarzenie w Kolegiacie.
Wszystkim z całego serca Bóg zapłać 
za odwagę i poświęcony czas.

N&M
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Ojcze Święty – pamiętamy!
2.04.2005r.-2.04.2009r.

„Dziękuję Ci Ojcze Święty, że przez cały czas byłeś z nami, wspierałeś nas.
Choć byłeś daleko, zawsze wiedzieliśmy, że myślisz o nas i sercem jesteś z nami.
Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach”

„Dziękuję Ci Ojcze Święty za to, że byłeś i mimo, że odszedłeś z tej ziemi zawsze będziesz w moim sercu. Świat i życie stało 
się puste, jednak pamięć o Tobie je wypełnia”

„Jestem Ci wdzięczna  Janie Pawle II za to, że tak wiele zrobiłeś dla tego świata, gdyż nie zawsze było to łatwe. Bardzo Cię 
za to szanuję. Jesteś dla mnie autorytetem.” 

„Ojcze Święty będzie nam Ciebie bardzo brakować. Nauczyłeś nas, abyśmy byli dobrzy dla innych i umieli żyć zgodnie 
z przykazaniami Bożymi”

„Byłeś Ojcze Święty wielkim człowiekiem. Żałuję, że nigdy nie skorzystałam z okazji, by Cię zobaczyć .
Wzruszyło mnie jak znosiłeś chorobę, do końca, i jaką wielką wspólnotą okazaliśmy się modląc się wspólnie z Żydami, 

prawosławnymi, muzułmanami. Wtedy zobaczyłam jaką jesteśmy siłą”

„Ojcze Święty wcześniej Cię nie doceniałam. Chcę Ci powiedzieć, że teraz zrozumiałam jak ważne jest dla mnie to, że TY 
JESTEŚ.

JESTEŚ, BYŁEŚ I BĘDZIESZ W MOIM SERCU I W MEJ PAMIĘCI.
KOCHAM CIĘ I NIE ZAPOMNĘ”

Po śmierci Papieża Polaka wielu wypowiadało swe uczucia w Księgach Kondolencyjnych.
Takiej opinii o Janie Pawle II udzielili uczniowie Gimnazjum nr 2 w Środzie Wielkopolskiej:

W swoim Testamencie Jan Paweł II napisał między innymi:
„W rękach Matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie 

moje życie i powołanie. W tych rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także 
mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebacze-
nie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się 
większe od mojej słabości”

Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy 
Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła 
II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.

On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosier-
dziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał 
nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wska-
zując świętość, która jest miarą życia chrześci-
jańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.

Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Two-
ją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, 
że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie ry-
chło włączony w poczet Twoich świętych.

Amen.
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G r z e s z n y c h  u p o M i n a ć

Należy, jak wielokrotnie wzywał Jan 
Paweł II – nazywać rzeczy po imieniu, 
zło nazywać złem i dobro dobrem. 
Posługę ową Kościół ujął w kata-
logu uczynków miłosierdzia jako 
napominanie grzeszników. Bi-
blia często mówi o tego ro-
dzaju miłosierdziu wzglę-
dem duszy i zbawieniu 
człowieka. Najbardziej 
wstrząsające wy-
darzenie dotyczy 
Dawida. Uwiódł 
on żonę Uria-
sza Hetyty 
– przepiękną 
Batszebę, z któ-
rą poczyna dziecko . To pierwszy etap 
zaślepienia – namiętnością piękna. 
Ale Dawid posuwa się dalej. Nie mogąc 
nakłonić męża do powrotu do domu, pi-
sze list do dowódcy Joba, by ten wysta-
wił go i opuścił w czasie walki. Uriasz gi-
nie, a Bóg przywołuje proroka Natana, 
by ten opowiedział królowi bajkę o bo-
gaczu, który zabiera na ucztę ostatnią 
owcę pewnemu biedakowi. Król tak się 
rozsierdził, że zażądał wyroku śmierci 
dla łajdaka. Wtedy Natan gromi króla: 
Ty jesteś tym człowiekiem. Przerażo-
ny Dawid zadrżał i zaczął pokutować. 
Dzięki odważnym słowom proroka, któ-
ry nie bał się potęgi króla ład duchowy 
został ocalony.

Inny przykład pochodzi z Księgi Jo-
nasza. Bóg powołuje proroka z Izrae-
la, by głosił napomnienie mieszkańcom 
Niniwy: Wstań, idź do Niniwy, wielkie-
go miasta, i głoś jej upomnienie, któ-
re Ja ci zlecam:… Jeszcze czterdzieści 
dni, a Niniwa zostanie zburzona. I jak 
wiemy, Niniwa, aż po króla – uwierzyła 
i siadła w popiele. Słowa napomnienia 
tak potrafią zmieniać historię, że rze-
czywiście Bóg może burzyć i powoły-
wać do bytu nowe światy. Na pewno, 

po słowach 
napomnienia umarła grzeszna Niniwa, 
a narodziła się nowa – nawrócona. Aż 
tak kreatywną moc posiadają słowa 
napomnienia! Oczywiście z Ewange-
lii znamy historię słów Chrystusa, 
słów prawdziwych, jednoznacz-
nych. Trafiały one na różny 
grunt, na serce Magdale-
ny, wielu ludzi odnajdujących 
światło nowej religii. Ale padały rów-
nież na twarde i lodowate serca ludzi 
związanych z instytucjami religijny-
mi. Posługa wywoływała niewiarygod-
ną zajadłość. Religijni „funkcjonariu-
sze” czuli się zdemaskowani i odarci 
w uzurpowanej chwały. Robili wszystko, 
by słowa te zagłuszyć, ośmieszyć, po-
chwycić w swe drapieżne szpony. Gdyż 
serca ich stały się twarde jak diament. 
Do dziś mamy do czynienia z różnymi 
sercami, różnymi drogami, ale zasia-
ne słowa działają, rosną, pęcznieją, 
owocują. Jeżeli pragniemy kształtować 
wyobraźnię miłosierdzia, należy podjąć 
jako osobiste zadanie, spokojną, peł-
ną miłości posługę napominania. Po-
waga sytuacji wyzwala powagę słów. 
Należałoby to odróżnić od codziennego 
wiercenia bliskim „dziury w brzuchu”, 

uporczywego narzekania i udo-
wadniania komuś, że jest do ni-

czego. Takie, nie są słowami na-
pomnienia, one wracają i zniena-

cka uderzają w tego, który je wy-
powiedział bez prawdy i miłości. Na-

pomnienie jest częścią wzrastania, 
duchowego rozwoju pokoleń. Napomi-
nać, to nie znaczy tylko karcić słowem 
czy wzrokiem. Znaczy też pomagać od-
krywać głębszy sens życia, ukazywać 
trudniejsze piękno, wyższe aspiracje. 
Napominanie to również porządkowa-
nie życia, nie tylko czyjegoś, ale i włas-
nego. Do napomnienia należy z pokorą 
dorastać. Napominanie udzielane „z 
góry”, z gniewnym obliczem, z preten-
sją zdrady nie jest prawdziwe. Napo-
minający winien najpierw zrobić rema-
nent w swoim życiu, aby nie ośmieszać 
Ewangelii. Dlatego w delikatności do-
rastajmy do stanowczości słów. Niech 
napomnienie nie pobudza nas do gnie-
wu, a gniew do napomnienia. To wielka 
sztuka – napominać w Panu. To nie uży-
wanie autorytetu Boga, gdy kończy się 
własny, to pokorne rozświetlanie drogi.

Na podstawie art. O.  M.Zawady 
z Communio Crucis

Ks. Jarosław Grelka

Nazywać rzeczy po imieniu...
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 Jak ja lubię mieć rację!  To jedno z naj-
przyjemniejszych doznań, kiedy czuje się 
swoją przewagę intelektualną nad roz-
mówcą. Rośnie wtedy w człowieku po-
czucie własnej wartości:  Jestem super! 
Wiem więcej od niego! Jestem mądrzej-
szy! Niech więc teraz słucha co ja raczę 
mu powiedzieć! Pouczę prostaczka! Boże 
dziękuję Ci za to, że nie jestem taki jak 
on, dużo wiem, dużo czytałem… Czyż-
by nie przypominało nam to fragmentu 
z Ewangelii wg św. Łukasza, który przed-
stawia nam modlitwę faryzeusza i celnika? 
Istnieje zawsze niebezpieczeństwo otarcia 
się o pychę, ale z drugiej strony mamy:  
nieumiejętnych pouczać.

„Jezus powiedział do niektórych, co ufali 
sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gar-
dzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przy-
szło do świątyni, żeby się modlić, jeden 
faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął 
i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję 
Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdzier-
cy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten 
celnik. Zachowuję post dwa razy w ty-
godniu, daję dziesięcinę ze wszystkie-
go, co nabywam. Natomiast celnik stał 
z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: 
Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. 
Powiadam wam: Ten odszedł 
do domu usprawiedliwio-
ny, nie tamten. Każdy 
bowiem, kto się wy-
wyższa, będzie poni-
żony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony.” 

(Łk 18,9-14)

Bardzo lubię ten 
fragment Ewan-
gelii, bo pokazuje 
jak cieńka granica 
jest między dobrem 
a złem, jak łatwo 

jest ją przekroczyć, nawet modląc się 
można czynić zło. Najważniejszy jest mo-
tyw, który nam przyświeca. On sprawia, 
że czynione przez nas dobro jest miłe 
Bogu. Tak samo jest z uczynkami miło-
sierdzia, gdy kierujemy się tylko swoimi 
pragnieniami, a nie mamy na uwadze 
pragnień innych. Nie wystarczy sprag-
nionemu dać wody, ale trzeba ją podać 
w czystej i niewyszczerbionej szklance. 
Wolno nam oceniać ludzkie postępowanie, 
ale nie wolno nam oceniać ludzi. Mamy 
innych pouczać, ale należy kierować się 
w tym co mówimy miłością. Musimy mieć 
szeroko otwarte oczy, aby dostrzegać błę-
dy swoje, ale także innych. Pamiętajmy, 
że przysłowie, które mówi, że człowiek 
uczy się na swoich błędach, jest prawdzi-
we i sprawdza się od zawsze. Tak właś-
nie rozwijała się ludzka wie- d z a 
o świe-

cie. Na popełnieniu błędów, i ich napra-
wianiu. Człowiek mądry uczy się również 
na błędach innych. Są one przestrogą, 
aby samemu nie wpaść w podobne ta-
rapaty. Na tym polega wychowywanie 
dzieci. Żaden rodzic nie pozwoli, aby jego 
dziecku stała się krzywda tylko dlatego, 
aby na własnej skórze przekonało się, 
że ogień parzy. Mamy z innymi dzielić się 
swoją wiedzą, o świecie, o życiu. Nie być 
w tym co wiemy egoistami, którzy strzegą 
swoich życiowych doświadczeń, jak gdy-
by były one wiedzą tajemną. Kiedy po-
uczamy nie wolno nam robić tego na siłę. 
Pamiętam taką bajkę, która opowiadała, 
że w jednej dolinie żyły ze sobą żaby i sło-
nie. Teren był mały, porośnięty trawą i wie-
lokrotnie zdarzało się, że ten czy ów słoń 
rozdeptał żabę. Pewnego dnia słonie unie-
sione pragnieniem dobra żab postanowiły 

raz na zawsze żabi problem rozwiązać 
i pomóc małym stworzonkom. Uradzi-

ły, że wyzbierają  wszystkie żabki 
i przeniosą je do pobliskiej rzeki. 
Pomyślały sobie, że żaby popłyną 
z jej nurtem i znajdą sobie nowe 
miejsce do życia, spokojniejsze 
i bezpieczniejsze, bo bez słoni. 

Jak postanowiły tak zrobiły. 
Niestety żabom nie pomogły, 
bo kiedy wrzuciły je do wody, 

okazało się, że wszystkie 
utonęły. Bo nie były to żaby, 
ale nieumiejące pływać ropuchy. 

Pouczajmy nieumiejętnych, lecz 
czyńmy to wtedy, gdy oni tego 

chcą. Kierując się ich prawdziwym 
dobrem i dobrze rozumianą mi-

łością bliźniego. Wtedy jak ten 
celnik ze świątyni odejdzie-

my do domu usprawiedli-
wieni, a nasza nagroda 

będzie wielka.

Pouczać z miłością

Krzysztof Kluczyński

n i e u M i e j ę t n y c h  p o u c z a ć
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Tak to już jest, że przyszło nam 
żyć w obecnych czasach, kiedy 
to nasze życie jest dość skom-
plikowane, a zarazem trudne. 
W takich to właśnie chwilach – 
sytuacjach pojawia się zwątpie-
nie – wątpliwość, które to mogą 
zdominować nasze codzienne 
życie. Ludzie coraz częściej j 
szukają pomocy w trudnych sy-
tuacjach u drugiego człowieka – 
i to jest moment by zadać sobie 
pytanie czy „ja” umiem dobrze 
radzić? 

Jak ważna w życiu codzien-
nym jest dobra rada, nie trze-
ba chyba nikogo przekonywać. 
Jakże szczęśliwi są ludzie, któ-
rzy mają, do kogo zwrócić się 
o poradę w sytuacji, gdy na-
chodzą ich wątpliwości. Głos 
kogoś, kto ma większe do-
świadczenie niż my, jest  nie-
ocenioną pomocą. Jest aktem 
miłosierdzia. Dlaczego? Ponie-
waż stanowi konkretny gest pomocy bliź-
niemu. Pomagać możemy, nie tylko wy-
ciągając rękę do potrzebującego, ale i do-
brą radą. O wątpieniu i dobrych radach 
możemy mówić w dwóch aspektach: 
czysto ziemskim oraz nadprzyrodzonym. 
Człowiek dojrzały przy podejmowaniu róż-
nych decyzji dokonuje głębokiego namy-
słu. Takie postępowanie pochwala Pismo 
Święte. Mędrzec Syrach uczyń: „Nie czyń 
niczego bez zastanowienia, a nie będziesz 
żałował swego czynu” (Syr 32, 19).

Chyba nie ma człowieka, który podej-
mując odpowiedzialne decyzje, nie miał-
by wątpliwości. Nie zawsze mamy wy-
starczająca mądrość życiową, pozwa-
lająca nam wybierać w sposób pewny 
i zdecydowany. Czasami musimy decy-
dować o czymś w pośpiechu. Wybieramy 
wśród różnych możliwości. Nie zawsze też 
przyszłość jawi się nam w sposób oczy-

wisty, a ciąg zdarzeń, który chcemy uru-
chomić, pewny. W momentach wahania 
szukamy kogoś, kto nam poradzi. Pro-
sząc o radę, dokonujemy pewnego aktu 
pokory: uznajemy, ze sami nie potrafimy 
właściwie wybrać. Radząc się - szukamy 
potwierdzenia dla naszych racji i decyzji. 
Kiedy mamy obowiązek szukać porady? 
W sprawach ważnych (im decyzja jest po-
ważniejsza i wątpliwości większe), w któ-
rych chodzi o dobro innych osób (nasza 
pochopna decyzja mogłaby wyrządzić ko-
muś krzywdę), a także, gdy odczuwamy 
niepokój sumienia, które zabrania nam 
bierności i domaga się działania. Pamię-
tajmy o tym, że opanowani przez wąt-
pienie nie możemy działać. Należy dążyć 
do rozwiania wątpliwości. Jakie kryteria 
musi spełniać ten, kto pragnie doradzać 
bliźnim? Pierwszym jest to, ze ma wyka-
zać się kompetencją w dziedzinie, w któ-

rej doradza. Krótko mówiąc, nie mogą 
to być rady ignoranta. Jeśli sami nie wie-
my, nie znamy odpowiedzi na wątpliwości 
i pytania - nie odpowiadajmy. Przyznaj-
my się do niewiedzy. Udzielając niekom-
petentnych rad, możemy przyczynić się 
do poważnej szkody. Tak wiec ci, którzy 
udzielają rad życiowych, muszą zdawać 
sobie sprawę z tego, ze nie mogą wy-
powiadać się pochopnie. Ponoszą prze-
cież pewną odpowiedzialność za udzie-
lane rady, zwłaszcza wtedy, gdy wiedzą, 
że mogą one przesądzić o podejmowanej 
decyzji. Stąd też w Piśmie Świętym znaj-
dujemy zachętę: „Osadzaj sprawy bliźnie-
go według swoich własnych, i nad każdą 
sprawą się namyśl (Syr 31, 15). Trzeba 
radzić komuś tak, jakbyśmy radzili sobie. 
Dlatego też chcąc komuś doradzić zawsze 
warto pomyśleć: czy ja chciałbym, w ży-
ciu otrzymać taką radę?

w ą t p i ą c y M  d o b r z e  r a d z i ć 

Czy ja potrafię?
Ks. Łukasz Tadeusz



S m u t n y c h  p o c i e s z a ć

W naszym życiu bywają smutki i rado-
ści. Polacy postrzegani są raczej, jako lu-
dzie posępni. Wystarczy spojrzeć na prze-
chodniów, których mijamy na ulicy. Wszy-
scy zabiegani. Nastawieni do życia pesy-
mistycznie-wciąż gderają i narzekają… 
to za zimno, to za ciepło. W środowiskach 
pracy i rodzinach obserwujemy też (nie-
stety) zanik zwykłej ludzkiej życzliwości.

Trzeba, zatem działać….
Pan Jezus wyraźnie nakazał: Smutnych 
pocieszać. Chrześcijaństwo jest przecież 
religią radości. Mamy nieść Dobrą Nowi-
nę. Głosić Ją słowem i życiem. Jak wielkim 
szokiem było dla mnie, kiedy przed wielu 
laty, przebywając we Francji- w jakiejkol-
wiek miejscowości, spotykając nieznanych 
sobie ludzi: na ulicach, przed kościołem, 
marketem… z uśmiechem na ustach mó-
wili mi: „Bon jour?”, „Ca va?”.

Skoro można tam, to, dlaczego nie spró-
bować i u nas?
Wystarczy tylko uśmiechnąć się, powie-
dzieć zwykłe „Dzień dobry!”, „Jak się 
masz?”. To naprawdę działa. Nie wie-
rzysz? Spróbuj! Zrób to już teraz. Zobacz, 
że uśmiech jest zaraźliwy. A więc zarażaj 
tym uśmiechem, na co dzień żyjących 
obok Ciebie. Pamiętaj tylko niech Twój 
uśmiech będzie szczery, wypływający 
ze zwykłej ludzkiej życzliwości.

Powiesz jak się śmiać, kiedy nie wy-
starcza do pierwszego, choroba w rodzi-
nie, brakuje pracy i masz wiele innych 
problemów. Jeśli tak-spróbuj znaleźć po-
cieszenie w modlitwie. Zaufaj Panu Bogu, 
Jego Miłosierdziu. Najczęściej modlimy 
się o zdrowie. A modlisz się 
o to, by nie utracić 
nadziei?
To dar, który otrzy-
maliśmy od Boga 
na chrzcie świę-
tym.
Zachęcam gorą-
co. Zobaczysz, 

że modlitwa to cudowne lekarstwo.
Nie trzeba jej szukać u ludzi, którzy han-
dlują wszystkim, co się da.
Znajdziesz ją na kolanach, w głębi swego 
serca.

W dzisiejszych czasach dużo czasu 
i uwagi poświęca się ciału. Siłownie, salo-
ny urody, SPA itp. Dbamy o wygląd. Czas 
też zadbać o wnętrze, o własną duszę. 
Pomyśl ile czasu spędzasz przed lustrem, 
a ile na kolanach? Może tu przyda się mała 
rewolucja i zaczniesz emanować radością, 
która jest także w nas. Ona jest przecież 
owocem Ducha Świętego. Pocieszysz sa-
mego siebie. Może w ten sposób powróci 
uśmiech na Twojej twarzy? Tyle przecież 
możesz zrobić dla siebie i najważniejsze, 
że na to Cię stać. Nie w y -
kręcisz się bra-
kiem funduszy.

K i e d y 
już uporasz 
się z własnym 
smutkiem-po-
patrz na innych. 
Pamiętam na po-
czątku mojej ka-
techetycznej drogi-
mój Kolega uczył 
mnie jak poznać 
ludzi, którzy po-
trzebują pomo-
cy. Powiedział 
„Spójrz, jakie 
ta dziewczyn-
ka ma smut-
ne oczy. 
Ona ma 

jakiś problem”. Od tamtej pory zaczęłam 
obserwować ludzi. Takich istot jest wiele… 
i wciąż ich przybywa.

Możemy to zmienić… 
Rozglądaj się i pomagaj tak jak potra-

fisz. Czasami potrzeba naprawdę niewie-
le. Wystarczy uśmiech, dobre słowo, ofia-
rowana chwila na rozmowę. Zawsze mo-
żemy też pomóc dosłownie: zrobić zaku-
py lub ponieść je za kogoś. Przeprowadzić 
zniedołężniałych przez ulicę lub podwieźć 
kogoś autem-jedziemy w tę samą stronę. 
Przykładów można by mnożyć w nieskoń-
czoność. Zamiast wymyślać lepiej działać.
Kończę już gadać, aby znowu zrobić coś 
dla innych. Tym razem dla mojej córecz-
ki. Ona nie jest smutna. Może pobawimy 
się w berka? Lubię, kiedy Faustynka się 
śmieje.

Może spróbujesz i TY? 
Przecież żyjesz wśród ludzi. Nie jesteś 

na samotnej wyspie. Serdecznie zachę-
cam. Zobaczyć uśmiech to wielka przy-
jemność.

 Zrób to także dla siebie! 

Zanieś tam swój uśmiech i serce…

Iwona Tomaszewska

�



PRÓBA
Ileż to razy chcieliśmy w łyżce wody 

utopić tego, który nas oszukał, okradł, 
zrobił na złość, zdradził, zostawił, ude-
rzył. Ileż to razy chcieliśmy pięknym 
za nadobne odpłacić przyjacielowi, mężo-
wi, żonie, szefowi w pracy czy też kole-
dze. Ileż to razy w rewanżu za krzywdę 
życzyliśmy im najgorszych rzeczy. I topi-
liśmy ich w łyżce. 

Ileż to razy już w życiu powtórzyliśmy 
te słowa pacierza: „I odpuść nam nasze 
winy jako i my odpuszczamy naszym wi-
nowajcom”. A ile razy zatrzymaliśmy się 

przy tych słowach i zapytaliśmy samych 
siebie: naprawdę? Naprawdę odpuszczam 
im?! Wybaczam tym moim krzywdzicie-
lom? Wybaczyłem kiedykolwiek? Czy tyl-
ko tak sobie to mówię?

Ileż to razy nawet i chcieliśmy wyba-
czyć, ale – pamięć przeszkadzała! Bo pa-
miętliwy jest człowiek. Pamiętliwy  jak 
diabli. „Nie zapomnę ci tego! Nigdy!” 
– krzyczy człowiek w afekcie,  a daną tak 
obietnicę łatwo z pogróżką pomylić.  I ileż 
to razy człowiek rzeczywiście nie zapomi-
na! Do śmierci pamięta. Swej lub krzyw-

dziciela. 
Ileż to już razy słyszeliśmy te słowa: 

„Przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. 
Z krzyża je Chrystus do Ojca kieruje, 
na myśli tych mając, którzy ten los mu 
zgotowali. I może zdziwiło nas, że ktoś 
tak potrafi. Że krzywdy cierpliwie znosi, 
urazy chętnie daruje. I może to na grani-
cy naszego pojmowania człowieczeństwa 
jest. I może nawet sobie tego wyobrazić 
nie umiemy.  Ale może spróbujmy. Choć-
by tylko wyobrazić sobie.

K r z y w d y  c i e r p l i w i e  z n o s i ć

Rafał Regulski

„Nigdy mu tego nie zapomnę!” „O moim 
przebaczeniu to może sobie ona zapo-
mnieć!” Czasem wypowiadamy takie sło-
wa. Ktoś wyrządził nam jakąś bolesną 
krzywdę, utracił nasze zaufanie, spowo-
dował, ze nasza dusza cierpi. W naszym 
sercu nosimy głęboki uraz do tej osoby.

W takiej sytuacji zupełnie nierealny wy-
daje się nam uczynek miłosierdzia, który 
wynika z Ewangelii: „urazy chętnie daro-
wać!” Czujemy, że darowanie winowajcy 
czegoś takiego pozostaje zupełnie poza 
naszym zasięgiem. Przecież na samą myśl 
o danym zajściu niejednokrotnie podno-
si się nam ciśnienie. A Pan Jezus ocze-
kuje jeszcze, abyśmy to zrobili chętnie… 
To już chyba zupełnie przerasta nasze 
siły…

Święty Piotr miał kiedyś bardzo podob-

ne dylematy. Podszedł do swojego Mistrza 
i zapytał: „Ile razy mam przebaczyć, jeśli 
mój brat zawini względem mnie? Czy aż 
siedem razy?” (Mt 18,21). Może i jego 
ktoś właśnie wyprowadził z równowagi…

Dlaczego Piotr zapytuje akurat o siedem 
okazji do przebaczenia, a nie na przykład 
sześć albo osiem? Wiąże się to z symboli-
ką liczb, którą jest przeniknięte całe jego 
myślenie, jak zresztą wszystkich Żydów 
czasów biblijnych. Otóż w Biblii liczby 
mają swoje ściśle określone znaczenie. 
I tak na przykład „trzy” było liczbą boską 
– oznaczało świat boski (dlatego do Abra-
hama przybyło trzech wędrowców, a świą-
tynia jerozolimska, najświętsze miejsce 
każdego Izraelity, podzielona była na trzy 
części). „Cztery” z kolei symbolizuje cały 
świat stworzony (stąd: cztery kierunki 

wiatru, cztery pory roku i cztery rodzaje 
żywych stworzeń).

„Siedem” zaś to liczba, która powstaje 
w wyniku zsumowania „trójki” i „czwórki” 
(3+4=7). Ta liczba była synonimem pełni 
i doskonałości. Kto mówił „siedem”, my-
ślał: „dużo”, „pełno”, „mnóstwo”. Dlatego 
pytanie Świętego Piotra mogłoby brzmieć: 
„Ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat 
zawini względem mnie? Czy naprawdę tak 
dużo?”

Odpowiedź Pana Jezusa jest zaskakują-
ca: „Nie mówię ci, że aż siedem, lecz aż 
siedemdziesiąt siedem razy(!)”. To zna-
czy: o wiele więcej niż dużo. Praktycznie: 
zawsze!

A więc oczekiwania naszego Zbawiciela 
są dosyć jednoznaczne. Jak jednak prze-
baczyć, skoro w głowie nam się czasem 

TRÓJKI, CZWÓRKI I SIÓDEMKI...

U r a z y  c h ę t n i e  d a r o w a ć

Dk.  Jan Frąckowiak
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Barbara Szcześniak

Tradycja chrześcijańska obok siedmiu 
uczynków miłosierdzia względem ciała 
wymienia tyle samo uczynków wzglę-
dem duszy. Miłosierdzie wobec bliźniego 
nie może skończyć się tylko na pamięci 
o potrzebach jego ciała. Również dusza 

ludzka potrzebuje miłosierdzia…
Listę uczynków wzglę-
dem duszy zamyka zachęta 

do modlitwy: MODLIĆ SIĘ 
ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH.

Chyba nikogo z nas 
nie trzeba przekonywać 
o wartości modlitwy 
i jej skuteczności. Trze-
ba natomiast nakłaniać 

do jej praktykowania. 
Możemy wiele zrobić 
dla innych, ale często 
zapominamy o tym, 
że Pan Bóg może 
zdecydowanie wię-
cej. Powierzając Bogu 
na modlitwie naszych 
bliskich i ich sprawy 
możemy czuć się bez-
pieczni – powierzamy 
ich w dobre ręce… 
W Boże ręce możemy 
składać wszystko, 
czego sami nie potra-
fimy dokonać… spra-
wy dotyczące co-
dzienności i wiecz-
ności. Panu Bogu 
powierzać możemy 
każdego człowie-

ka. Właściwie 
to nie wol-

no nam 
nikogo 

z modlitwy wykluczać… szczególnie 
zaś tych, którzy daleko odeszli od Pana 
Boga i żyją daleko od Niego i od wspól-
noty Kościoła.

Modlitwa potrafi czynić cuda… 
ale modlitwa, którą zanosimy do Boga 
z wiarą. Przykładem najpiękniejszej 
modlitwy jest Eucharystia . podczas 
Mszy świętej, a zwłaszcza w modli-
twie eucharystycznej, modlimy się 
za wszystkich: za żywych, za cały Koś-
ciół, a także za umarłych. Jest to chyba 
najlepszy sposób spełnienia przykaza-
nia miłości wobec bliźniego i jednocześ-
nie najlepszy sposób wypełnienia tego 
uczynku miłosierdzia. 

Innym sposobem realizowania tego 
uczynku miłosierdzia jest modlitwa 
wstawiennicza. „Wstawiam się” za kimś 
upraszając u Boga potrzebne łaski. 
Prośby kierowane do Boga nie dotyczą 
nas samych, ale innych ludzi. Zanosimy 
je do Boga indywidualnie lub w grupie 
osób. Przynoszą pomoc w sytuacjach 
trudnych, po ludzku często beznadziej-
nych czy nawet niemożliwych. Modlitwa 
wstawiennicza pozwala szukać rozwią-
zań nie w oparciu o ludzkie możliwości, 
ale jest powierzeniem Bożemu Miło-
sierdzi i prośbą do Boga, aby pośrodku 
ludzkiej słabości objawił swoją moc. 

Modlitwa przebłagania jest również 
formą pomocy: ratowaniem duszy za-
grożonej przez grzech. Jest to skutecz-
ny sposób, aby przeciwstawić się złu 
i ograniczyć jego wpływ. 

Każda modlitwa, skierowana do Boga, 
wypływająca z pragnienia dobra bliźnie-
go i troski o jego zbawienie, z pewnoś-
cią nie pozostanie bezowocna. Możemy 
czerpać z niej siłę i motywację do praw-
dziwej miłości bliźniego, a Bóg odpowie 
na nią w najlepszy z możliwych sposo-
bów. 

„ Wysłuchaj, Panie, 
modlitwę moją…”

nie mieści, żeby winną osobę obdarzyć ja-
kimkolwiek pozytywnym uczuciem? Tutaj 
więc ważna uwaga: Pan Jezus nie ocze-
kuje od nas rzeczy niemożliwych. Mamy 
przebaczyć, a nie od razu polubić. Tu cho-
dzi o decyzję: „Ja tobie wybaczam, mimo, 
że nie mogę ciebie polubić. Nie chcę 
chować urazów. Żadnych. Chociaż nadal 
jest mi smutno, gdy myślę o tobie. I wte-
dy zaczyna się proces duchowego uzdro-
wienia. Ten proces może trwać nieraz bar-
dzo długo. Czasem do śmierci.

Bo „urazy chętnie darować” to nie kwe-
stia uczuć, lecz naszej dobrej woli. A wte-
dy niezależnie od naszych chęci i niechęci, 
sympatii i antypatii, możemy wypełnić to, 
co słyszymy razem z Apostołem: „Nie mó-
wię ci, że aż siedem, lecz aż siedemdzie-
siąt siedem…
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Modlitwę za umarłych Kościół wymienia 
jako ostatnią wśród uczynków miłosier-
dzia. Ta ostatnia pozycja (jeśli weźmie-
my pod uwagę fakt, że zgodnie ze słowa-
mi Jezusa „ostatni są pierwszymi” (zob. 
Mt 20, 16) podkreśla, że jest on wśród 
uczynków miłosierdzia najważniejszy. 
Przypomina nam, że chociaż możemy 
wiele dobrego zrobić dla naszych bliź-
nich, to Pan Bóg może więcej niż my. 
Również św. Faustyna Kowalska uczyła, 
że są trzy sposoby czynienia miłosier-
dzia bliźniemu: czyn, słowo i modlitwa. 
Pierwsze dwa uczynki sprawiają, że dzia-
ła człowiek. Ostatni pozwala na działanie 
Panu Bogu. 

Miłosierdzie człowieka jest ograni-
czone. Nie my jesteśmy źródłem dobra 
dla bliźniego w potrzebie. Kiedy więc 
modlimy się za zmarłych, wtedy nie-
jako wyznajemy naszą ograniczoność 
i niewystarczalność. Nasze ręce okazu-
ją się za słabe, a nasz rozum zbyt mały, 
aby udźwignąć cały ciężar trosk i bied 
ludzkich. Modląc się, uznajemy zatem 
potrzebę pomocy ze strony Kogoś, kto 
jest silniejszy od nas; od którego wszyst-
ko zależy. Modląc się, jakby powtarzamy 
za psalmistą: „W Twoich rękach są moje 
losy” (Ps 31, 16). Powierzając sprawy 
naszych bliźnich Bogu, możemy czuć się 
bezpieczni: są one w dobrych rękach. 
Rękach Ojca, który troszczy się o lilie 
polne i o ptaki niebieskie (por. Łk 12, 24-
26); Ojca, który czuwa nad losem świata 
i każdego człowieka. 

Nie trzeba zatem nikogo, kto wie-
rzy, przekonywać o wartości modlitwy 
i jej skuteczności. Pismo Święte uczy, 
że „wiara przenosi góry”. Trzeba nato-
miast nakłaniać do jej praktykowania. 
To swoisty paradoks: tak wiele mamy po-
mocy, aby nauczyć się modlitwy: książ-
ki, artykuły, szkoły modlitwy, spotkania 
i rekolekcje modlitewne, a tak mało się 

modlimy. Więcej się w Kościele mówi 
o modlitwie - niż modli. Współcześni 
chrześcijanie nie negują mocy modlitwy, 
ale z niej nie korzystają. Bywa bowiem 
tak, że czujemy potrzebę zawierzenia 
Bogu i zwrócenia się do Niego na modli-
twie, ale poprzestajemy jedynie na prag-
nieniu. Może dlatego tak mało jest dobra 
w świecie, że mało jest modlitwy jednych 
za drugich? 

Jednym z ważnych argumentów biblij-
nych uzasadniających sens i potrzebę 
modlitwy za zmarłych jest świadectwo 
zawarte w Starym Testamencie, w Dru-
giej Księdze Machabejskiej, napisanej 
w Jerozolimie między 130 a 125 rokiem 
przed Chrystusem. Oto Juda Machabe-
usz zebrał ofiarę za poległych w walce 
z wojskiem Gorgiasza, ponieważ znale-
ziono przy nich przedmioty poświęcone 
bóstwom, czego zakazywało Prawo Moj-
żeszowe. W tym kontekście autor Księgi 
komentuje złożenie ofiary za zmarłych 
przez Judę w ten sposób: Bardzo pięk-
nie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem 
o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem 
nie był przekonany, że ci zabici zmar-
twychwstaną, to modlitwa za zmarłych 
byłaby czymś zbędnym i niedorzecz-
nym, lecz jeśli uważał, że dla tych, któ-
rzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana 
najwspanialsza nagroda – była to myśl 
święta i pobożna (2 Mch 12, 43b-45).

Już w starożytności chrześcijańskiej 
modlono się za zmarłych, szczególnie 
w trzeci, siódmy i trzydziesty bądź czter-
dziesty dzień po śmierci, a także w rocz-
nicę zgonu. Na Zachodzie, biskup Izy-
dor z Sewilli polecił mnichom modlić się 
za zmarłych w poniedziałek po Zesłaniu 
Ducha Świętego. W niektórych Kościo-
łach lokalnych modlono się za zmarłych 
po święcie Ofiarowania Pańskiego (2 II). 
W IX wieku opat Egil z Fuldy ustanowił 
dzień modlitw za zmarłych w dniu 12 

grudnia, czyli we wspomnienie fundatora 
klasztoru w Fuldzie. Natomiast według 
Jotsalda, mnicha benedyktyńskiego, św. 
Odylon, opat z Cluny w 998 roku nakazał 
modlić się za wszystkich zmarłych 2 listo-
pada. Odtąd ów miejscowy zwyczaj zaczął 
rozpowszechniać się na całe zachodnie 
chrześcijaństwo. I tak, w Rzymie o mod-
litwach za zmarłych 2 listopada księgi 
liturgiczne wzmiankują już w pierwszej 
połowie XIV wieku, a w Polsce kalendarz 
cysterski z Lądu z XII wieku. Natomiast 
zwyczaj urządzania procesji na cmen-
tarz zaczął pojawiać się w Polsce od XIV 
wieku. Już wtedy procesję tę urządzano 
albo w uroczystość Wszystkich Świę-
tych (1 XI) w godzinach popołudniowych 
albo przed południem w Dzień Zaduszny 
(2 XI). Z kolei w Hiszpanii w końcu XIV 
wieku pojawił się zwyczaj odprawiania 
trzech Mszy św. w Dzień Zaduszny. Pa-
pież Benedykt XV ze względu na liczne 
ofiary pierwszej wojny światowej w 1915 
roku zezwolił na tę praktykę w całym 
Kościele rzymskokatolickim.

Dlatego też obecnie w Kościele rzym-
skokatolickim listopad, a zwłaszcza 
pierwsze dni tego miesiąca, to czas 
szczególnej pamięci i modlitwy za zmar-
łych. Katolicy modlą się wówczas prze-
de wszystkim za dusze tych ludzi, któ-
rzy umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem 
i są już pewni swego wiecznego zbawie-
nia, choć nie dostąpili jeszcze całkowite-
go oczyszczenia. Zgodnie bowiem z na-
uką Kościoła rzymskokatolickiego dusze 
ci przebywają w stanie zwanym czyść-
cem. Nauka o czyśćcu została uroczy-
ście sformułowana zwłaszcza na Soborze 
Liońskim II (1274), Florenckim (1439) 
i Trydenckim i została ona ściśle związa-
na z praktyką modlitwy za zmarłych.

„Po śmierci proszę o Msze Święte 
i modlitwę” /Z Testamentu Jana Pawła 
II/

„To myśl święta  
i pobożna”

Tomasz Szcześniak
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Otóż Wierzbna, otóż Kwietna
Zawitała nam Niedziela!(…)
Kościół jęczy w dzwonów jęki,
I rozmyśla z cichym żalem: - 
Gdy Baranek sam na męki
Przyszedł w mury Jeruzalem.
Kiedy tłuszcza, co za chwilę
Ma nań wywrzeć gniew swój srogi,
Gościa w bramach wita mile,
Palmy ściele mu pod nogi.
W. Syrokomla („Dni doroczne”) 

Najważniejsze wydarzenia w roku litur-
gicznym mają miejsce w Wielkim Tygo-
dniu, kiedy to wspominamy zbawcze wy-
darzenia męki, śmierci i zmartwychwstania 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Obchody 
tego Tygodnia rozpoczyna niedziela nazy-
wana w kościele Niedzielą Męki Pańskiej, 
natomiast w polskiej kulturze zwana tak-
że Palmową, Kwietną lub Wierzbną. Litur-
gia tego dnia przewiduje procesję będą-
cą upamiętnieniem uroczystego wjazdu 
Pana Jezusa do Jerozolimy. Na pamiątkę 
tego wydarzenia święcone są także gałąz-
ki palmowe, które to tłumy ludzi słały Je-
zusowi pod nogi. Odczytywany jest także 
fragment Ewangelii opisujący wydarzenia 
Męki Pańskiej.

Tradycja obchodzenia pamiątki uroczy-
stego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy 
sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa, 
choć pierwotnie ze względu na prześlado-
wania nie było uroczystości zewnętrznych, 
to już w IV wieku istniał ryt procesji ma-
jącej miejsce w tym dniu. Pierwsze zacho-
wane kazanie z takiej procesji przypisy-
wane jest Św. Bedzie Czcigodnemu. Nato-
miast ok. 397 roku zostało wprowadzone 
w kościołach Mezopotamii święcenie palm. 
Także Sakramentarz Świętego Grzegorza 
Wielkiego obowiązujący od schyłku VI 
wieku w Kościele zawiera modlitwy po-
święcenia palm i przepisy procesji. 

Jest to dzień triumfu i radości, które 

przeplata smutek i cierpienie. Oto, jak za-
notowali wszyscy Ewangeliści, Jezus Chry-
stus przybywa do Jerozolimy, jako Król 
pokoju. Przybywa od strony Góry Oliw-
nej. Jest witany okrzykami radości przez 
mieszkańców miasta Dawidowego, którzy 
słali przed nim gałązki palmowe (zwyczaj 
taki towarzyszył w przeszłości przejaz-
dom króla),  aby za chwilę przez nich zo-
stać skazanym i rozpocząć bolesną mękę. 
Już w księdze proroka Zachariasza znajdu-
jemy zapowiedź tego wydarzenia: Raduj 
się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, 
Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do cie-
bie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - je-
dzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu ośli-
cy. (Za 9,9). Ojcowie Kościoła w osiołku, 
na którym wjechał Jezus upatrują symbol 
narodu żydowskiego, natomiast fakt tego, 
iż nikt go jeszcze nie dosiadał ma sym-
bolizować wszystkie narody pogańskie. 
Uroczysty wjazd Jezusa jest wypełnieniem 

proroctw, ukazuje Chrystusa, jako Mesja-
sza, króla, potomka Dawida, który zna 
do końca swoje posłannictwo, którego lud 
wyznaje okrzykami. Ten właśnie Mesjasz 
jest do końca – aż do śmierci posłuszny 
woli swojego Ojca (Flp 2,8). To wydarzenie 
zbawczej męki jest punktem kulminacyj-
nym Liturgii Słowa. Odczytanie opisu Męki 
Pańskiej wskazuje jednoznacznie na wy-
pełnienie posłannictwa Jezusa. Chrystus 
jako król wyszydzony realizuje wolę swo-
jego Ojca i pokornie przyjmuje cierpienia, 
ofiarując je za odkupienie naszych grze-
chów.

Niech zatem wir świątecznych obowiąz-
ków nie przysłoni nam tak wielkiej ta-
jemnicy tego dnia. Niech otwarte sklepy 
nie przysłonią kontemplacji naszego Pana 
Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata, 
który za nas oddał swoje życie i poniósł 
haniebną śmierć, abyśmy my mogli żyć 
na wieki.

Niedziela Męki Pańskiej

kl. Marcin Stanisławski
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Jezus skonał podczas modlitwy. W cza-
sie Ostatniej Wieczerzy, w chwili kiedy 
oddawał siebie w Eucharystii, wyraził 
zgodę na swą śmierć i w ten sposób, we-
wnętrznie, przemienił swą agonię w akt 
miłości i uwielbienia Boga – mówił Kardy-
nał Joseph Ratzinger, w naukach rekolek-
cyjnych, wygłoszonych dla Papieża Jana 
Pawła II i całej Kurii Rzymskiej. Kardynał 
zwrócił w ten sposób uwagę na wielkość 
i wagę wydarzeń z Ostatniej Wieczerzy 
w dziele zbawienia. Wydarzenia te wspo-
minane są w całym Kościele Katolickim 
w Wielki Czwartek, który otwiera Tridu-
um Paschalne, najważniejsze święta sta-
nowiące serce i moment kulminacyjny 
w roku liturgicznym i całym życiu Kościo-
ła.

Gdy nadszedł dzień Przaśników – 14 
dzień Nisan (marzec, kwiecień), Jezus 
zapragnął spożyć Paschę wraz ze swoi-
mi uczniami, wybrał spośród 12 aposto-
łów Piotra i Jana, aby udali się do miasta 
i ją przygotowali. Wybrani uczniowie udali 
się do Jerozolimy, ponieważ tam należa-
ło spożyć paschę, zastali wszystko jak im 
zapowiedział Jezus i wykonali polecenie. 
Na wieczerzę trzeba było przygotować 
tradycyjne pokarmy: pieczonego baran-
ka, chleb, gorzkie zioła, słodki sos, wino, 
owoce. Wieczorem Jezus wraz z uczniami 
zasiadł do wieczerzy. Wziął w swoje dłonie 
przaśny chleb, odmówił błogosławieństwo 
i rozdał swoim uczniom, to samo uczynił 
z kielichem napełnionym winem. Chry-
stus nawiązał swoimi gestami i słowami 
do żydowskiej tradycji, jednakże nadał 
jej nowy sens. Pascha, którą Żydzi obcho-
dzili na pamiątkę wyjścia z Egiptu, nabie-
ra nowego wymiaru, Chrystus przemie-
nia chleb w Swoje Ciało, a wino w Swoją 
Krew, ustanawia Eucharystię, Sakrament 
Miłości. Odtąd Sakrament Eucharystii, bę-
dzie umocnieniem dla chrześcijan na dro-
dze ku wieczności, będzie uobecnieniem 
zbawczych wydarzeń, ciągle ponawianą 
bezkrwawą Ofiarą jaką złoży na Krzyżu 

Jezus Chrystus. 
Polecając apo-
stołom, sprawo-
wanie pamiątki 
tej Wieczerzy, 
ustanowił sa-
krament kapłań-
stwa służeb-
nego. Również 
tego wieczoru, 
pozostawił nam 
Jezus nowe przykazanie – mandatum no-
vum- przykazanie miłości braterskiej. 

Po skończonej Wieczerzy Jezus prze-
pasał się prześcieradłem, nalał wodę 
do misy i umył uczniom nogi. Uczniowie 
nie rozumieli, dlaczego ich Mistrz i Na-
uczyciel, staje się sługą. Jezus myjąc nogi 
swoim uczniom wyraził swą bezgraniczną 
miłość. Wskazał w ten sposób apostołom, 
że tylko wtedy ich świadectwo, będzie 
wiarygodne, gdy nawzajem będą okazy-
wać sobie oddanie i szacunek. Na zakoń-
czenie wieczerzy, odśpiewali hymn – je-
den z psalmów tworzących Hallel (Ps 113 
- 118)i wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Te niezwykłe wydarzenia sprzed dwóch 
tysięcy lat, są źródłem bogatych wiel-
koczwartkowych tradycji. W katedrach 
do południa wszyscy księża z diecezji, ra-
zem sprawują Najświętszą Ofiarę,podczas, 
której biskupi święcą oleje potrzebne przy 
udzielaniu chrztu, bierzmowania i sakra-
mentu chorych. W czasach Jezusa ga-
łązki drzewa oliwkowego były symbolem 
pokoju, a oliwa była środkiem leczącym 
i wzmacniającym, dlatego Kościół w swo-
ich obrzędach tak szeroko wykorzystuje 
oliwę. 

Wieczorem wierni gromadzą się w swo-
ich kościołach, na Mszy Wieczerzy Pań-
skiej, którą odprawiają wszyscy kapłani 
pracujący w parafii. Podniosły charakter 
tych uroczystości wprowadza wiernych 
w klimat dni i wydarzeń. W czasie ob-
rzędów wstępnych kapłan intonuje hymn 
Chwała na wysokości podczas którego biją 

wszystkie dzwony i dzwonki w Kościele, 
po zakończeniu hymnu, dźwięk dzwonów 
zastępują głuche uderzenia kołatki. Li-
turgia Słowa zawiera czytania dotyczące 
spożywania uczty paschalnej przez Ży-
dów, jeszcze w niewoli, świadectwo św. 
Pawła o Eucharystii, oraz opis wydarzeń, 
które dokonały się w Wieczerniku. Po ho-
milii kapłan zdejmuje ornat, podchodzi 
do 12 wybranych wcześniej mężczyzn 
i umywa im nogi. Liturgia Eucharystyczna 
upamiętnia moment ustanowienia Naj-
świętszego Sakramentu, oraz sakramentu 
kapłaństwa. Po komunii kapłan przenosi 
Najświętszy Sakrament do ciemnicy, któ-
ra symbolizuje Ogród Oliwny, oraz miej-
sca przesłuchań. Po zakończonej liturgii, 
obnażony zostaje ołtarz, co symbolizuje 
obdarcie Jezusa z szat. Wierni do póź-
nych godzin, modlą się w kaplicy adoracji 
(ciemnicy).

Z tym dniem wiąże się również wiele 
tradycji ludowych, które przez długi czas 
towarzyszyły ludziom w przeżywaniu Tri-
duum Paschalnego. Święta Wielkanocne, 
wypełniała radość powracającego życia. 
Czas poprzedzający Niedzielę Zmar-
twychwstania, był czasem pracowitych 
przygotowań. Mieszkańcy wsi dokonywa-
li zabiegów „oczyszczających” zarówno 
w sensie fizycznym jak i symbolicznym. 
Wymiar fizyczny polegał na gruntow-
nym sprzątaniu domu i całego gospodar-
stwa. Oczyszczanie symboliczne polegało 
na wypędzeniu ze wsi Judasza. Chłopcy 
wykonywali kukłę wypchaną szmatami 

Wielki Czwartek

Kl. Michał Mikołajczak
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Wielki Piątek

Dzień śmierci Jezusa w przeżyciach 
Jego wyznawców ma podwójne znacze-
nie. Z jednej strony jest to dzień najwięk-
szej żałoby, bowiem „przyszedł sam Syn 
Boży, by pomóc ludziom, a oni zamordo-
wali Go”. Jak pisze Wincenty Zaleski, sko-
ro każda śmierć jest tragedią, jak wielką 
tragedią musiała być śmierć Syna Bożego 
z rąk tych, dla których zbawienia tak wie-
le uczynił. Drugą myślą przewodnią Wiel-
kiego Piątku jest przekonanie, że to dzień 
ogromnej radości z powodu wielkiego 
zwycięstwa i pojednania ludzi z Bogiem. 
Ale ten aspekt jest nierozerwalnie złączo-
ny z porankiem wielkanocnym.

Wielki Piątek w Kościele katolickim 
jest dniem upamiętniającym mękę 
i śmierć Chrystusa na krzyżu. Centrum li-
turgii wielkopiątkowej to uroczysta adora-
cja Krzyża – adoracja Syna Bożego, który 
oddał życie za zbawienie wszystkich ludzi. 
Podobnie jak w Środę Popielcową wier-
nych od 14 do 60 roku życia obowiązuje 
zachowanie postu, a pozostałych wiernych 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
Poszczególne etapy męki Chrystusa zna-
my z pieczołowicie napisanych fragmen-
tów Ewangelii. Jezusa, zdradzonego przez 
ucznia (Judasza) pocałunkiem, pojmano 
nocą w Ogrodzie Oliwnym. Początkowo 
zaprowadzono Go przed Annasza. Był on 
wpływowym człowiekiem, teściem arcyka-
płana Kajfasza, który przejął urząd arcy-
kapłański po teściu. Annasz przesłuchaw-
szy Jezusa odesłał Go do swojego zięcia. 
Rada kapłanów, starszyzny i uczonych 
w Piśmie, zwana Sanhedrynem, uznała 
Chrystusa winnego podburzania narodu, 
odwodzenia od płacenia podatków, a nade 
wszystko nazywania siebie Mesjaszem. 
W czasach Chrystusa Palestyna dzieliła się 
na trzy okręgi. Jednym z nich była Idumea 
i Samaria, gdzie rządy w imieniu cesarza 
Tyberiusza sprawował jako namiestnik  Pi-
łat Poncki. Oskarżenie przedstawiono Pi-

łatowi, który próbował uwolnić Chrystusa, 
nie dostrzegając w Nim rzeczywistej winy. 
Gdy dowiedział się, że Chrystus pochodzi 
z Galilei, odesłał Go do Heroda Antypasa, 
zarządcy tamtego okręgu, ponieważ był 
zwyczaj sądzenia ludzi w ziemi, z której 
pochodzili. Herod także nie chciał sądzić 
Jezusa. Piłat, powołując się na tradycję 
uwalniania jednego z więźniów, zapropo-
nował wybór między Jezusem, a złoczyńcą 
Barabaszem, licząc, że lud zażąda wolno-
ści dla Chrystusa. Podburzony przez uczo-
nych w Piśmie tłum zażądał jednak oswo-
bodzenia dla tego drugiego. Namiestnik 
cesarski, bojąc się posądzenia o nielojal-
ność wobec Rzymu, wydał wyrok śmierci 
na Syna Bożego. Przebywszy trud drogi 
na Golgotę Bóg-Człowiek został ukrzyżo-
wany i skonawszy na drzewie krzyża do-
pełnił swej misji.

Współcześnie nabożeństwo wielkopiąt-
kowe celebrowane jest po południu, bo-
wiem Pismo Święte wskazuje, że Jezus 
umarł około godziny piętnastej. Tego dnia 
nie jest sprawowana Msza święta, ponie-
waż sam Syn Boży jako Najwyższy Kapłan 
składa swemu Ojcu Ofiarę ze swojego 
życia. Msza święta stanowi jej przypo-
mnienie i odnowienie. Ołtarz jest zupełnie 
obnażony; nie ma na nim ani krzyża, ani 
świec, ani obrusów. Kapłan po podejściu 
do ołtarza w czerwonych szatach, przy-
pominających krwawą ofiarę Chrystusa, 
klęka lub pada na twarz i modli się w mil-
czeniu. Po chwili następuje odczytanie pe-
rykopy z Księgi Izajasza, zapowiadającej 
mękę Sługi Pańskiego, i nowotestamen-
towego fragmentu tłumaczącego istotę 
zbawienia. Następnie wszyscy wysłuchują 
obszernego opisu pasji, zaczerpniętego 
z Ewangelii według św. Jana. Na zakoń-
czenie odmawiana jest dawna, uroczy-
sta modlitwa powszechna, obejmująca 
wszystkie stany Kościoła i cały świat. 
Po czym następuje adoracja Krzyża. Gdy 

i słomą, wyobrażającą Judasza. Śmiejąc 
się ciągnęli ją po ulicach, kopali ją i bili, 
na końcu trasy zrzucana była z wieży 
kościelnej i palona, lub wrzucana do rze-
ki i obrzucana kamieniami. Z dniem tym 
związany był przesąd, który mówił, że je-
żeli panna wykąpie się w zimnej wodzie 
będzie cały rok czerwona jak krew, biała 
jak śmietana, zdrowa jak orzech, ponętna 
jak jabłuszko. Tego również dnia panny 
biegły do lasu by przynieść lubczyk. 

Na pamiątkę tego, że Piotr zaparł się 
trzy razy Jezusa, czemu towarzyszyło 
pianie koguta, chłopcy ciągnęli przez wieś 
na sznurku drewnianego koguta. Chodząc 
od domu do domu, śpiewali pieśni o Męce 
Pańskiej i zbierali datki. Dzień ten przez 
Słowian uważany był za dzień zaduszny, 
modlono się za zmarłych, z tego powo-
du obowiązywał zakaz przędzenia i szy-
cia. Wierzono także, że w tym dniu dom 
i gospodarstwo odwiedzają „ubożęta”, 
znane również jako krasnale, opiekowały 
się one przez cały rok chatą i obejściem. 
Zostawiano im okruchy chleba i odrobinę 
innych potraw na stole i piecu, by mo-
gły się posilić kiedy przyjdą. Wierzono, 
że mieszkają one w piecu, dlatego w tym 
dniu go nie rozpalano. Nie pieczono chle-
ba, a jeżeli zima na dworze zmuszała 
do nagrzania chałupy, w ramach prze-
błagania należało dać na Mszę oraz wy-
strzegać się pieczenia chleba w czwartki. 
Ludzie po dniu pełnym wrażeń zasypiali 
jak apostołowie w Ogrójcu. 

Bogate tradycje i zwyczaje związane 
z tym dniem mówią nam o jego wielko-
ści. Choć na przestrzeni czasu zatraciły 
się pogańskie zwyczaje, Kościół nadal 
pielęgnuję tradycję rozbudowanej litur-
gii tego dnia. Dziękuje Panu Bogu za dar 
Eucharystii i kapłaństwa, a jednocześ-
nie wchodzi w kolejne dni męki, śmierci 
i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Nie zapominajmy w tym dniu 
dziękować Chrystusowi Panu za to, ze po-
zostawił nam Swoje Ciało i Swoją Krew 
jako pokarm na drodze ku wieczności. 
Dziękujmy również za kapłanów, szcze-
gólnie tych pracujących w naszych para-
fiach, wywodzących się z naszej wspól-
noty parafialnej, tych którzy przyjmowali 
nas do wspólnoty wierzących, udzielali 
nam sakramentów. Prośmy, także Pana 
o nowe liczne i święte powołania do ka-
płaństwa, by nigdy nie zabrakło szafarzy 
Eucharystii.

Kl. Artur Wojczyński
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„Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! 
Weselcie się, słudzy Boży.
Na zwycięstwo tak wielkiego Króla.
Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie!
Raduj się, ziemio, 
opromieniona tak niezmiernym blaskiem, 
oświecona jasnością Króla wieków!”

Jednak nie ograniczając się do tak 
krótkiego wytłumaczenia całego dnia, 
na początku trzeba zastanowić się, jaki 
charakter ma tak ważny dzień jak Wiel-
ka Sobota. Już około roku 215 Hipolit 
z Rzymu opisuje ten właśnie dzień, jako 
zgromadzenie wszystkich kandydatów 
mających przyjąć chrzest święty po-
przez nałożenie rąk biskupa i odprawie-
nie egzorcyzmów. Około roku 416 po-
jawia się notatka Innocentego I, który 
uważa, iż sobota to dzień postny sięga-
jący czasów Apostołów. Poprzez różne 
inne nakazy papieża dzień liturgiczny 
tej Soboty był bardzo zmienny: od ce-
lebracji wigilii paschalnej popołudniu, 
następnie rano aż dotarliśmy do czasów 
współczesnych, kiedy Liturgię Wielkiej 
Soboty celebrujemy w nocy i są to ob-
rzędy połączone już z procesją litur-
giczną. W Kościele wschodnim jest ten 
obrzęd bardziej rozbudowany: owszem 
również zaczyna się w sobotę późnym 
wieczorem jednak trwa poprzez czuwa-
nie, aż do Niedzielnego poranka; czego 
zakończeniem jest procesja rezurekcyj-
na. Jednak u nas takie obchody raczej 
nie spotkałyby się z pozytywną aproba-
tą. Takie przeżywanie nocnych obrzę-
dów zakończonych przed świtem w na-
szych parafiach i Kościele Zachodnim 
zostały wprowadzone przez Piusa XII 
w 1955 roku ustanawiając ją Liturgią 
obowiązkową. Wielka Sobota to dzień 
ciszy, spokoju zamyślenia w Tajemni-
cach Grobu Pańskiego. Dzień oczekiwa-
nia i modlitwy z mocno rozbudowaną 
Liturgią Godzin. Jest to tajemnica roz-
ważania tego, iż Jezus zstąpił do piekieł, 
by zbudzić Adama, zbudzić go ze snu 
po to, aby zabrać go do Królestwa Bo-
żego. Tak mamy przezywać cały dzień 
Soboty, aż do nocnego zgromadzenia li-
turgicznego, które rozpoczyna się nadal 
w fazie oczekiwania przy ognisku, kiedy 
wokół jest wszędzie ciemno. Tam nastę-
puje obrzęd święcenia światła, zapale-
nie Paschału; świecy, która powinna być 

wykonana starannie z wosku pszczelego 
ewentualnie lub z parafiny. Na pewno 
nie powinna to być tzw. Atrapa, czyli 
plastikowa rura z wkładem olejowym, 
gdyż jest to wyraz laicyzacji całego ob-
rzędu Ognia. Dalej liturgia prowadzi nas 
do ołtarza, który cały dzień pozosta-
je obnażony. Tam następuje uroczyste 
odśpiewanie Orędzia Wielkanocnego. 
Następnym, ważnym elementem budu-
jącym liturgię Wielkiej Soboty jest moc-
no rozbudowana Liturgia Słowa. Lekcje 
przedstawiają najważniejsze wydarzenia 
z życia całej wspólnoty Kościoła. Czyta-
nia mszalne zakończone są tzw. Epistołą 
(Rz 6, 3-11), mówiącą o nowym życiu; 
życiu w Jezusie Chrystusie. Następ-
nie przechodzimy do Liturgii Chrzciel-
nej; tzn. do obrzędu poświęcenia wody 
chrzcielnej poprzez zanurzenie Paschału 
w chrzcielnicy. Jest również możliwość 
udzielenia sakramentu chrztu dorosłym- 
w wyznaczonych kościołach. Ważnym 
punktem tej części liturgii jest Litania 
do Wszystkich Świętych odśpiewana 
przez całe zgromadzenia w postawie sto-
jącej, jako wyraz jedności z całym Koś-
ciołem. Dalej przechodzimy do przed-
ostatniej części Wigilii Paschalnej, którą 
jest Liturgia Eucharystyczna. Następu-
je nakrycie ołtarza, a następnie kapłan 
podchodzi i celebruje jak zwykle Liturgię 
Eucharystyczną. Ostatnią częścią Wiel-
kosobotniej nocy jest procesja rezurek-
cyjna, wyruszająca z Grobu Pańskiego 
na zewnątrz kościoła, jako zewnętrzne 
wyrażenie naszej wiary. W ten oto spo-
sób rozpoczynamy obchody Wielkano-
cy: od obrzędów Wigilii Paschalnej, aż 
do dnia Zesłania Ducha Świętego. 

Niepokoi, iż Wielka Sobota jest od-
bierana przez wiele osób dopiero, jako 
okazja do przygotowania świąt, które 
są już „w progu naszego domu”. Wielkie 
sprzątanie, wypieki, gotowanie przy-
smaków jest przyczyną zmęczenia, któ-
re uniemożliwia udział w Wigilii Paschal-
nej. Wtedy człowiek zdaje sobie spra-
wę (po bilansie całego dnia), iż nawet 
nie miał czasu pójść, chociaż na chwil-
kę do Grobu Pańskiego, bo był tak za-
pracowany. Oby taka sytuacja nie do-
tyczyła nas. Byśmy te Święta przeżyli 
lepiej- godniej, z Bogiem. Byśmy mieli 
czas przede wszystkim dla Niego, bo ON 
oddał za nas swoje życie.

Krzyż zostaje wywyższony, w kościele 
zapada głęboka cisza. Milczenie staje się 
modlitwą. Człowiek zaczyna się modlić 
już nie językiem, ale sercem. Milczenie 
wydaje się być wymowniejsze od słowa, 
gdy stajemy wobec tajemnicy Krzyża, 
na którym Jezusa Chrystus oddał życie 
za zbawienie świata. To dlatego liturgię 
Wielkiego Piątku wypełnia cisza, sku-
pienie, powaga. Wielkopiątkowa liturgia 
kończy się rozdaniem Komunii Świętej 
i przeniesieniem monstrancji przykry-
tej welonem, w której znajduje się Naj-
świętszy Sakrament, do „Grobu Pańskie-
go”. Ten obrzęd ma symbolizować zdję-
cie Pana Jezusa z krzyża i przeniesienie 
Go na miejsce Jego spoczynku.

Wigilia Paschalna: 
 co to jest?

Kl. Marek Kowalczyk

Jakże często pojawia się właśnie takie py-
tanie w ustach wielu ludzi na całym świecie. 
Jak jednak łatwo wytłumaczyć ten termin? 
Możemy przywołać dwa fragmenty dotyczą-
ce dnia Wielkiej Soboty. Pierwsze dotyczy 
samego dnia. Mówił o nim jeden z kazno-
dziejów pochodzący z Cypru w IV wieku:, 
„Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; 
wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, 
bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamil-
kła (…) Bóg umarł w ludzkim Ciele a poru-
szył Otchłań”. Od czego należałoby zacząć 
rozważanie dotyczące obrzędów Wielkiej 
Soboty? Jeśli chcielibyśmy w sposób bar-
dzo krótki wyrazić charakter tych obrzędów 
moglibyśmy przytoczyć ten oto fragment 
radosnego Orędzia Wielkanocnego ( Exsul-
tet) śpiewanego w czasie Liturgii Paschalnej 
celebrowanej, co prawda w sobotę jednak 
zaliczanej już do obchodów Niedzieli Zmar-
twychwstania Pańskiego):
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Wielkanoc

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze 
święto dla wszystkich chrześcijan. Zostało 
ustalone na soborze konstantynopolitańskim 
I (381 r.) na pierwszą niedzielę po czterna-
stym dniu Nisan (pierwszą niedzielę po pierw-
szej wiosennej pełni księżyca). Wielkanoc 
jest świętem ruchomym, dlatego też może 
być najwcześniej obchodzona 22 marca, 
a najpóźniej 25 kwietnia.

Ważność tego święta wynika stąd, że gdy-
by nie zmartwychwstanie Pana Jezusa, próż-
na by była nasza wiara. To właśnie zmar-
twychwstanie nadaje sens całemu Kościo-
łowi. Sposób zmartwychwstania jest jedyny 
w swym rodzaju. Jezus nie powraca do zwy-
kłego życia, lecz zmartwychwstaje do nowe-
go życia, gdzie nie ma już śmierci, żyje dla 
Boga (Rz 6,10).

Święto te upamiętnia przejście (pascha) 
ze śmierci do nowego życia przez zmartwych-
wstanie Pana Jezusa Chrystusa. Orędzie tego 
wielkiego dnia brzmi następująco: „Jezus 
zmartwychwstał, żyje i możemy Go spotkać”. 
Jezus nie jest dla nas jakąś Postacią, która 
żyła w przeszłości, lecz jest realnie istnieją-
cą tu i teraz. W Nim wypełniły się proroctwa 
i stał się ofiarą za nas samych. Dzięki temu 
wydarzeniu Bóg mógł zesłać nam Swojego 
Ducha, byśmy stali się dla Niego dziećmi 
Bożymi. Istotą Wielkanocy jest świętowanie 
historii miłości, jaką Bóg obdarzył człowieka. 
To historia, która uobecnia się w liturgii, dzię-
ki czemu możemy się stać jej uczestnikami, 
a nie tylko świadkami.

Po Mszy świętej wracając do domu ludzie 
mają w zwyczaju pozdrawiać się słowa-
mi: „Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie 
zmartwychwstał”. Niestety ten obrzęd coraz 
bardziej zanika. Po Eucharystii następu-
je zazwyczaj śniadanie wielkanocne, gdzie 
przy wspólnym stole wszyscy zgromadzeni 
składają sobie najlepsze życzenia i dzielą się 
wcześniej poświęconymi jajkami – symbo-
lem nowego życia. Przy stole wielkanocnym 
zostaje odmówiona modlitwa przez głowę 
rodziny lub najstarsze dziecko:
►

Wielka Sobota był to w tradycji lu-
dowej dzień przygotowania do Wiel-
kanocy. Od rana czas był wypełniony 
przez pracę w kuchni. Kobiety piekły 
baby, szykowały kraszanki i pisanki. 
Warto zaznaczyć, że różne regiony 
Polski cechowały rozmaite wzory i ko-
lory. Mężczyźni w tym czasie obcho-
dzili gospodarstwo – wymieniali pod-
ściółkę w oborze, robili porządki w za-
grodzie, szykowali pokarm dla zwie-
rząt na 3 dni. Symboliczny był także 
pogrzeb żuru, który jadano właściwie 
codziennie. Symbolizowało to koniec 
postu. Kobiety w Wielką Sobotę szły 
do kościoła z jedzeniem przygoto-
wanym do poświęcenia. Tradycyjnie 
do kosza wkładano chleb, sól, pisanki, 
szynkę, kiełbasę, chrzan, masło, ser, 
lukrowana babę, mazurki. Poświęco-
ne pokarmy były następnie odkładane 
do spożycia następnego dnia.

Inaczej też wyglądała liturgia obec-
nie odprawiana wieczorem. Rano 
święcono wodę, w południe pokarmy, 
a wieczorem ogień.

 Dzień ten jest skierowany przede 
wszystkim na adorację Najświętszego 
Sakramentu w Grobie Pańskim oraz 
adorację krzyża. Również tego dnia 
błogosławione są pokarmy w świąty-
niach. Kapłan błogosławi sól, która 
chroni od zepsucia, mięso i wędliny 
na pamiątkę Baranka paschalnego 
i potraw, które Jezus spożył z ucznia-
mi oraz jajka, jako znak nowego ży-
cia. Zaleca się tego dnia sprawowanie 
w kościołach Liturgii Godzin, Godziny 
Czytań i Jutrzni z udziałem ludu.

Tradycja w Kościele rozwijała się 
przez wieki. Od V wieku przestrzegana 
bardzo surowego postu. W VII wieku 
obchody liturgiczne niejako zatraciły 
swoje znaczenie. W 1565 roku zgod-
nie z zakazem papieża Piusa V litur-
gia paschalna odbywała się w sobotę 

rano. Jednak w XX wieku, a dokładnie 
w 1955 roku przywrócono nadrzędną 
rolę Wigilii Paschalnej. Stała się ona 
liturgią obowiązkową.

Szczytem, do którego dąży Wielka 
Sobota, są obchody Wigilii Paschalnej. 
Liturgia zaczyna się po zmroku. Ob-
chody Nocy Paschalnej są zbudowa-
ne z 4 części: liturgii światła, słowa, 
wody i eucharystycznej. W pierwszej 
części celebrans święci ogień i odpala 
paschał od ogniska, a następnie przy 
potrójnym śpiewie „Światło Chrystu-
sa” wnosi go do ciemnego kościoła. 
Za trzecim razem zostają zapalone 
wszystkie światła. Następnie ma miej-
sce śpiew „Exsultet”, który powinien 
wykonywać diakon. Tekst ten mówi 
o Zmartwychwstaniu Pana, jako o no-
wym świetle, chwali Paschał, który 
płonąc na chwałę Imienia Pana „żywi 
się strumieniami wosku, który wydała 
twórcza pszczoła”. Po nim ma miej-
sce liturgia słowa, która tym razem 
jest bardzo rozbudowana – może się 
składać nawet z 7 czytań ze Starego 
Testamentu oraz 2 z Nowego Testa-
mentu (Epistoła i Ewangelia).  Bezpo-
średnio po tym elemencie obchodów 
Wigilii Paschalnej rozpoczyna się li-
turgia chrzcielna. W jej trakcie zosta-
je odśpiewana Litania do Wszystkich 
Świętych, a kapłan poświęca wodę 
wkładając do niej paschał. Ludzie 
zostaną także tą wodą święconą po-
kropieni. Zaleca się także, aby tego 
wieczoru odbył się obrzęd chrztu św. 
Po zakończeniu tych obrzędów roz-
poczyna się liturgia eucharystycz-
na, po zakończeniu, której wierni idą 
w procesji rezurekcyjnej wokół kościo-
ła, w której za krzyżem jest niesiona 
figura zmartwychwstałego Chrystusa, 
śpiewając pieśni mówiące o zwycię-
stwie Chrystusa nad śmiercią i szata-
nem. 

Wielka Sobota
Kl. Jan Markowski
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Europejskie Spotkania Młodych 
co roku organizowane są przez ekume-
niczną wspólnotę braci z Taize, której za-
łożycielem jest nieżyjący już brat Roger  
W 1940 roku szwajcarski teolog Roger dotarł 
do francuskiej wioski położonej w Burgundii 
-Taize. Kupił tam dom oraz ziemię i rozpo-
czął samotne życie w założonej Wspólnocie. 
W latach 1952-53 napisał właściwą regułę 
Wspólnoty, której fundamenty stanowiły trzy 
słowa streszczające Ewangelię: radość, pro-
stota, miłosierdzie. Wspólnota opowiada się  
za ideą ekumenizmu i pojednania między 
podzielonymi kościołami chrześcijańskimi. 
    Obecnie wspólnota liczy ponad stu braci 
pochodzenia ewangelickiego i katolickiego, 
ktorzy zoobowiązują się do dzielenia ze sobą 
dóbr duchowych i materialnych, do zachowy-
wania celibatu i prostoty. Bracia utrzymują 
się wyłącznie z własnej pracy. Nie przyjmu-
ją osobistych darów ani prezentów. W 1966 
roku bracia zoorganizowali pierwsze ekume-
niczne spotkanie młodzieży. Od 1982 roku 
spotkania odbywają się także poza wioską. 

Młodzi ludzie, którzy uczestniczą w tych spot-
kaniach szukają dróg zaufania: między oso-
bami różnych pokoleń, między chrześcijana-
mi różnych tradycji, między narodami oraz 
szukają zaufania do Boga. Uczestnikom zale-
ży na zrozumieniu między narodami i pokoju 
na ziemi. Dążą również do pogłębiania wiary 
i wrażliwości społecznej. W Polsce spotkania 
odbyły się trzykrotnie (Wrocław 1989/90, 
1995/96, Warszawa 1999/2000). Ostatnie 
spotkanie w Brukseli na przełomie roku 2008 
i 2009 zgromadziło około 40 tysięcy mło-
dych ludzi, w tym 9 tysięcy młodych z Polski.  
    Wielu z nas nigdy nie zetknęło się z modli-
twa z Taize, dlatego w swoim artykule chciał-
bym ją przybliżyć. Modlitwa w duchu Taize 
ma specyficzny charakter. Jest modlitwą 
poprzez, którą przede wszystkim kontem-
plujemy Boga. Jej charakterystyczne cechy 
to śpiew kanonów, ikony, krzyż, czy światło 
w postaci wielu świeczek. Spokojny śpiew 
i muzyka pomagają w wejściu w ciszę serca. 
Brat Roger wielokrotnie powtarzał jak waż-
ną rolę pełniła od samego początku muzyka 
i śpiew w Taize. Śpiewy mają medytacyjny 
charakter i są istotnym sposobem ekspresji 
w poszukiwaniu Boga. Są one wielojęzyczne, 
przez co dostosowane są do wielkich między-
narodowych zgromadzeń. Uczestnicy modli-
twy klękają lub siadają na podłogach i zwró-
ceni są w jednym kierunku. Ikony nadają 
modlitwie piękna, są wezwaniem skierowa-
nym do nas, byśmy się przemienili. Świat-
ło jest dyskretne w postaci wielu świeczek, 
co nadaje miejscu modlitwy niepowtarzalny 
klimat. Ważną rolę odgrywa również cisza, 
która jest chwilą spotkania z Bogiem. Mil-
czenie dotyka nasze serca. Muzyka i śpiew, 
blask świec, wyeksponowany krzyż tworzy 
atmosferę, która łatwo wprowadza w stan 
skupienia i adoracji. W tym roku spotkanie 
odbędzie się w Poznaniu w dniach 29 grud-
nia 2009 – 2 stycznia 2010. Młodzież zosta-
nie przyjęta przez parafie i zakwaterowana 
w rodzinach goszczących. Program takiego 
spotkania składa się z kilku elementów: wy-

miana myśli i doświadczeń w małych mię-
dzynarodowych grupach, wspólna modlitwa, 
warsztaty tematyczne oraz gościnność. Rano 
miejscem spotkań będą parafie, a w południe 
i wieczorem hale na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. Nie tylko Poznań, 
ale również inne miasta, w których parafie 
zaangażowały się w organizacje 32 Europej-
skiego Spotkania Młodych czeka nie łatwe 
zadanie. Trzeba przygotować się na przyję-
cie kilkudziesięciu tysięcy osób. Do naszego 
miasta również zawitają młodzi ludzie, dla-
tego bardzo ważną rolę będzie odgrywała 
otwartość naszych serc i nasza gościnność.  
Już dziś serdecznie zachęcam w swoim 
imieniu i innych osób, które są zaangażo-
wane w przygotowanie spotkania zaprosić 
wszystkich, bez względu na wiek do udziału 
w Europejskim Spotkaniu Młodych, ale tak-
że do podjęcia przybyłych z różnych zakąt-
ków świata młodych ludzi w swoich domach. 
Jest to nie tylko szansa do wspólnej modlitwy, 
ale również do poznania nowych osób, no-
wych kultur. Podczas warsztatów zoorganizo-
wanych przez braci z Taize w Poznaniu w po-
łowie marca, od brata Georga usłyszałem, 
że brat Roger szczególnie umilował Polskę. Już 
w młodzieńczych latach, kiedy przejmował 
się losem Polski będącej w okupacji, dlatego  
nie możemy zawieść tych, którzy powierzyli 
nam tą nie łatwą misję, jaką jest zoorgani-
zowanie takiego spotkania, tych którzy liczą 
na nasz kraj, na stolicę Wielkopolski. Polska, 
Poznań, ale i nasze miasto może pokazać 
całemu światu świadectwo naszej wiary 
i otwartość naszych serc. To niezwykła oka-
zja dla wszystkich młodych osób i nie tylko, 
do znalezienia Chrystusa w swoim sercu, 
do pogłebienia swojej wiary, do poznania 
nowych ludzi. Zachęcam do wzięcia udziału 
w tym Duchowym święcie Europy. To tylko 
kilka dni, które mogą wzbudzić w nas reflek-
sję, otworzyć nasze serca i przemienić na-
sze życie. Do zobaczenia na 32 Europejskim 
Spotkaniu Młodych!

Michał Główczewski

Już pod koniec bieżącego roku w Poznaniu odbędzie 
się 32 Europejskie Spotkanie Młodych. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi z ca-
łej Europy, a także z innych kontynentów zagości w parafiach archidiecezji 
poznańskiej i gnieźnieńskiej. Przybędą oni również do naszego miasta. 
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Panie Jezu Chryste,
zasiądź między nami przy stole 
wielkanocnym,
udziel nam radości Twego 
Zmartwychwstania;
niech się okażemy Twoimi uczniami,
a stół nasz niech będzie znakiem 
pojednania
i wzajemnej życzliwości.
W: Amen..
Głęboki sens zmartwychwstania, bo-

gata liturgia i okazywanie sobie szacun-
ku przy stole wielkanocnym mają otwie-
rać nas coraz mocniej na miłość Boga, 
która ukazała się w szczególny sposób 
– w Zmartwychwstaniu Jego Syna.

Kl. Krzysztof Kroczak

PIELGRZYMKA POKOJU 
PRZEZ ZIEMIĘ 
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Kilka wydarzeń, które pomogą poznać  
naszą, współczesną historię

P A R A F I A  P W .  N A J Ś W I Ę T S Z E G O  S E R C A 
P A N A  J E Z U S A : 

Po małej przerwie udało się nam wyjechać po raz kolejny do pobliskie-
go Nadziejewa. Znajduje się tam dom rekolekcyjny. Jaki jest cel takie-
go wyjazdu? Na pierwszym miejscu chodzi nam o spokojną modlitwę; 
wspólną Msza święta, zatrzymanie nad konkretnym fragmentem Pis-
ma, adorację Najświętszego Sakramentu, spotkania w grupach. Także 
w tym czasie każdy z nas ma do podjęcia konkretne zadania np. ludzie 
z zespołu uczą się nowych utworów, ktoś tam przygotowuje posiłek, 
ktoś inny zajmuje się zadaniami specjalnymi – albo jakaś scenka, albo 
zabawne zadania do wykonania przez pozostałych uczestników. Wspól-
ny pobyt w Nadziejewie umożliwia również spotkanie z ciekawymi ludź-
mi. Na tym wyjeździe gościliśmy Panią Annę Ruszczak, odpowiedzialną 
za stowarzyszenie wolontariuszy pomagających w opiece paliatywnej, 
ale nie tylko. Pani Anna mówiła o opiece osób umierających, ale także 
pokazywała możliwość wolontariatu na innych płaszczyznach, szczegól-
nie związanych z parafią. Takie wyjazdy mają nam pomóc w nieustan-
nym nawracaniu się.

25 marca w związku z Dniem Świętości 
Życia na wieczornej Mszy znalazły się oso-
by, które chętnie podjęły dzieło duchowej 
adopcji dziecka poczętego. Jest to bar-
dzo konkretne działanie na rzecz ratowa-
nia życia. Kiedyś ktoś zapytał: „czy taka 
modlitwa pomoże?” Czasem nie zdajemy 
sobie sprawy, jaką moc ma modlitwa. Mo-
żemy mieć pewność, że dzięki modlitwie 
za dziecko poczęte uratujemy mu życie, 
ta pewność jest wynikiem naszej wiary. 
Warto podejmować takie dzieło, gdyż 
w efekcie modlitwa za duchowo adopto-
wane dziecko poczęte ma także wpływ 
na nas; stajemy się bardziej wrażliwi 
na życie.

Teatr eNeSJot postanowił dać możliwość 
przejścia Drogi Krzyżowej inaczej, przed-
stawiając   „XV przystanków na Drodze 
Życia”. Gdybyśmy chcieli poszukać źródła 
życia wiecznego, to nie można nam za-
pomnieć o tym wydarzeniu Drogi Krzy-
ża, która to staje się drogą życia, może 
szczególnie w tym roku, gdzie w sposób 
szczególny chcemy otoczyć troską życie. 

ks. Karol Wachowiak

W imieniu ks. Proboszcza Janusza Małuszka, wszystkich Parafian 
Parafii Najświętszego Serca Jezus i swoim pragnę złożyć wszystkim 
ludziom dobrej woli życzenia związane z Świętami Wielkiej Nocy. Jezus 
Zmartwychwstał i Zmartwychwstaje, dlatego życzę DOŚWIADCZENIA 
ZMARTWYCHWSTAŁEGO w życiu każdego z nas.



P A R A F I A  P W .  Ś W .  J Ó Z E F A 

Święto Patrona w Parafii św. Józefa
Od 16-20 marca odbyły się re-

kolekcje wielkopostne uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
Gimnazjum nr 2 w Środzie Reko-
lekcje prowadzili ojcowie: Paweł , 
Piotr i Kazimierz -Misjonarze św. 
Rodziny. Jednocześnie 18 marca 
rozpoczęły się parafialne rekolek-
cje, które były przygotowaniem 
do uroczystych obchodów Patro-
na naszej Parafii św. Józefa.

W sobotę 21 marca odbyła się 
całodzienna spowiedź w naszym 
kościele. 22 marca o godz.12.00 
–uroczystą sumę odpustową od-
prawił ks. Kazimierz. W swoim 
kazaniu przybliżył nam postać św. 
Józefa . Przekazał nam ,że w Piś-
mie św. niewiele, raczej w ogó-
le nie wypowiada się św. Józef , 

gdyż był bardzo skromną osobą. 
Pokazał wszystkim jak żyć nie sło-
wem , ale czynem, które dopro-
wadziły go do świętości .Miłość, 
odpowiedzialność , pracowitość 
i bogobojność  - to cechy jakimi 
odznaczał się nasz Patron. Św. 
Józef  był powiernikiem samego 
Boga, któremu służył nadzwyczaj 
wiernie. Niech jego postać będzie 
dla nas wzorem przykładnego 
życia! Po uroczystej Mszy św. od-
była się procesja wokół kościoła. 
Po zakończeniu proboszcz naszej 
Parafii ks. Piotr Kufliński podzię-
kował wszystkim za udział oraz 
pomoc w tej uroczystej Mszy św., 
a także przywitał gości- Księży 
z sąsiednich parafii Dekanatu.

Bogusława Deiksler

Święty Józef 
Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej 

Maryi Panny zajmuje w kalendarzu li-
turgicznym Kościoła miejsce specjalne, a 
jego wspomnienie przypada 19 marca. 

Imię Józef składa się z dwóch wyrazów: Jo - skrót od 
Jeho, Jahwe - Bóg i czasownika jasaf - przydać, dodać. 
Całość imienia Joseph można więc tłumaczyć jako niech 
Bóg pomnoży.

W szerszym kontekście imię Józef wyraża życzenie, aby 
osoba ta żyła w rosnącym dostatku. Pochodził z rodu króla 
Dawida. 

Św. Józef nie był według ciała ojcem Jezusa Chrystusa. 
Był nim jednak według żydowskiego prawa jako małżonek 
Maryi.

Ewangelie wspominają o św. Józefie z okazji zaślubin 
z Maryją, poczęcia Pana Jezusa, spisu ludności, narodze-
nia w Betlejem, ofiarowania Jezusa w świątyni, pokłonu 
trzech mędrców, ucieczki do Egiptu, powrotu do Nazaretu 
oraz przy odnalezieniu dwunastoletniego Jezusa w świą-
tyni jerozolimskiej. Przy publicznym nauczaniu 
Chrystusa jest jedynie wzmianka o nim. Według 
podania św. Józef już wówczas nie żył. Miałby więc naj-
piękniejszą śmierć, bo na rękach Jezusa i Maryi. Może dla-
tego do dziś jest uważany za patrona dobrej śmierci.

Św. Józef uczy nas też milczenia, nawet w sprawach 
wielkiej wagi. Ewangelie nie zanotowały ani jednego jego 
słowa.

Bogusława Deiksler
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Rekolekcje Wielkopostne w Parafii św. Józefa
W tym roku w naszej Parafii re-
kolekcje wielkopostne głosili Mi-
sjonarze św. Rodziny. Jak zwykle 
Wielki Post skłania nas do zatrzy-
mania się i zastanowienia się nad 
swoim życiem, nad jego sensem 
i wartością. Przez 3 kolejne dni tej 
wielkopostnej odnowy ojcowie pró-
bowali pokazać nam w tych trud-
nych czasach, że istnieje grzech, 
ale istnieje też Miłość i Przeba-
czenie, oraz że wielką wagę dla 
wzrostu w wierze ma modlitwa. 
Przybliżenie nam grzechu w kon-
tekście Dekalogu pomogło zrozu-
mieć głębszy sens naszego złego 
postępowanie. Ile razy złamaniem 
przykazania „Nie zabijaj” ranię 
drugiego człowieka, ranię swoich 
najbliższych słowem, złym po-
stępowaniem? Ale jest Ten, który 
ma Przebaczenie, który przebacza 
nam w sakramencie pojednania 
i uczy nas przebaczać bliźniemu. 
Wszystko, czym jesteśmy i co po-

siadamy otrzymaliśmy od Boga, 
a więc i życie i tylko Jemu to życie 
winniśmy oddawać każdego dnia. 
Czy potrafimy tak jak Hiob, trwać 
w wierze w Jedynego Boga, i wie-
rzyć, że skoro Bóg dał nam życie 
to od Niego zależy, co z Nim zrobi? 
Czy może jesteśmy panami sa-
mych siebie i wszystko, co mamy 
zawdzięczamy sobie, i buntujemy 
się na każdą krzywdę? Jeszcze 
może za dobro w życiu jesteśmy 
wstanie Bogu podziękować, ale kie-
dy spotka nas coś złego to zaczy-
namy bluźnić Bogu. Nie potrafimy 
wierzyć, bo nie umiemy się mod-
lić lub nie modlimy się już wcale. 
Może w dzieciństwie modliliśmy 
się, bo rodzice kazali, ale nie mie-
liśmy wzoru do naśladowania, 
i kiedy wydorośleliśmy potrafimy 
tylko dzieciom powiedzieć, że tak 
trzeba, ale sami już tego nie ro-
bimy. Pewnie jest i tak jak mówił 
św. Augustyn  “Źli. Źle. O złe rze-

Wielkanoc 2009 Rok

„Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał;
tego dnia Chrystus Zmartwychwstał.
Alleluja! Alleluja!”

Uczestnicząc w Misterium Paschalnym Chrystusa, doświad-
czamy tajemnicy nowego życia przez spotkanie Zmartwych-
wstałego Pana, który został z nami w Eucharystii jako Chleb 
Żywy. 

Na te radosne dni pragniemy Wam drodzy parafianie  życzyć, 
aby Zmartwychwstały Chrystus napełnił Wasze serca odważną 
wiarą, prawdziwą miłością i obudził pogodę ducha w znosze-
niu codziennych życiowych trudności, które tylko w Krzyżu 
mają zrozumienie, a w Zmartwychwstaniu swój kres. Niech 
w ten radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego Wasze serca 
rozświetla blask płynący z Pustego Grobu naszego Pana!

Z radosnym Wielkanocnym Alleluja
Ks. Piotr Kufliński

Ks. Łukasz Tadeusz
Dk. Sebastian Kaźmierczak
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Mieloch Franciszek

Kaczmarek Bartosz Tomasz

Piasecka Zuzanna Natalia

Barczak Wojciech

Jóźwiak Bartosz

Grzybowska Amelia Anastazja

Pniewska Olivia

Miklas Antonina

Pawełczyk Maja Maria

Zawojski Szymon

Guzenda Amelia

Bartkowiak Jagoda Dominika

Wincek Maksymilian

Przybył Bartosz

Zawojski Fabian

Dymska Michalina Maria

Bzowa Zuzanna

Stanisławska Paula

Marcinkowska Kinga Maria

Błaszczyk Maria

Skomorowski Kamil Jerzy

Buch Mateusz

Doros Alicja

Tajdel Adam

o d e s z l i  d o  p a n a

    n o w i  p a r a f i a n i e

Maluchom życzymy, aby zdrowo rosły, a ich Rodzicom-gratulujemy!

śp. Andrzej Mąderek

śp. Marianna Wróblewska

śp. Ludwik Byttner

śp. Aniela Schneider

śp. Stanisław Kaźmierczak

śp. Maria Strauchmann

śp. Jerzy Jańczak

śp. Marian Paczyński

śp. Krystyna Rajewicz

śp. Leokadia Dłubała

śp. Zdzisław Ciesielski

śp. Piotr Szkudlarek

śp. Józef Niemier

śp. Józef Knasiak

śp. Julian Brodniak

P A N I  A N I A  
I N F O R M U J E

Anna Ignaszewska

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

WIELKI TYDZIEŃ  
W ŚRODZIE

Wielki Poniedziałek 6.04.2009r.
Dzień spowiedzi u św. Józefa
godz.8.30 – 12.00 i od 14.30-18.00

Wielki Wtorek 7.04.2009r.
Dzień spowiedzi w NSJ

Wielka Środa 8.04.2009r.
Dzień spowiedzi w Kolegiacie
8.00-12.00 i od 14.00-20.00
O godz.9.00, 16.00 i 18.30 będzie 
krótka przerwa w spowiedzi św.
Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 9.00, 
16.00 i 18.30

Wielki Czwartek 9.04.2009r.
Kolegiata
17.00 Msza św. dla dzieci
19.00 uroczysta Msza Wieczerzy Pań-
skiej

NSJ i św. Józef
18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek 10.04.2009r.
4.00 Droga Krzyżowa ulicami miasta
18.00 Liturgia Wielkiego Piątku – 
we wszystkich Parafiach średzkich

Wielka Sobota 11.04.2009r.
Święcenie potraw
Kolegiata 
10.00-17.00 co pół godziny
NSJ
11.00-17.00 co pół godziny
Kolegiata i św. Józef   
22.00 Liturgia Paschalna
NSJ
21.oo Liturgia Paschalna

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

wprowadzenie 
kolegiata godz. 400 

stacja i
stary rynek

stacja ii

17 września / kegla

stacja iii

„tesco”
stacja iv

„ośrodek kultury”
stacja v

sportowa / poselska

stacja vi

poselska (środek)
stacja vii

rondo jana pawła ii

stacja viii

pomnik gen. j. h. dąbrowskiego

stacja ix

żwirki i wigury / czerwonego krzyża

stacja x
„twój market”

stacja xi

„bank bz wbk”
stacja xii

czerwonego krzyża / plac armii poznań

stacja xiii

plac armii poznań

stacja xiv

powstańców / dąbrowskiego

zakończenie

plac przed kolegiatą

Plan Drogi krzyżowej

czy prosimy”. Źli, bo sami jesteśmy grzeszni 
i tylko wtedy zwracamy się do Boga, gdy 
grunt pod nogami nam się wali i wtedy 
Bóg staje się ostatnią deską ratunku. Źle, 
bo prosimy o to, co my chcemy, aby Bóg 
na spełnił, a więc prosimy, aby Bóg wypełnił 
naszą wolę. O złe rzeczy, bo wykorzystujemy 
Boga do odegrania się na naszych wrogach. 
Nie taka powinna być nasza modlitwa. Jeśli 
nauczymy się modlić, to nasza wiara stanie 
się doskonalsza, a wtedy łatwiej będzie nam 
kochać przebaczać i prosić o przebaczenie 
Boga i bliźniego. 

ks. Łukasz  Tadeusz
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Pytania:
Z podanych liter ułóż wyraz (C, 
W, T, I, E, H, M, A, A, R, Z, Y, N, 
T, S, W)
Dzień zmartwychwstania Pana 
Jezusa.
Jeden z ewangelistów
Okres przed Wielkanocą.
Jedna z potraw wielkanocnych.
Miejsce, gdzie Jezus zasiadł 
z uczniami przed modlitwą w 
Ogrójcu.
Zbliżające się święta.
Droga…
Śmigus…
Dzień, w którym Jezus ustanowił       
sakrament kapłaństwa.
Święcisz ją w Wielką Sobotę
Na wielkanocnym stole.

Rozwiązanie krzyżówki należy 
wrzucić do naszej skrzynki -
umieszczonej pod dzwonnicą.
Wśród prawidłowych odpowiedzi 
wylosujemy nagrodę na Mszy 
Świętej dla dzieci o godz.11.30 
w niedzielę 26.04.2009r.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Hasło z poprzedniego numeru 
brzmiało: PODRÓŻNYCH W DOM  
PRZYJĄĆ
Nagrodę wylosowała i odebrała : 
AGATA KOŃCZAL
Gratulujemy!
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Siostra Halina – przełożona Sióstr
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