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wiosna! odnawia się 
przyroda, odnawiają 

się nasze domy dzieki 
wiosennym porządkom, 

odnawiają się ludzkie 
dusze poddane łasce 

wielkanocnej - odnawia 
się więc i nasz biuletyn 
Parafialny.  na razie stał 

się nieco obfitszy w 
treść, oraz zyskał nieco 
barw. czy na stałe? zo-

baczymy. 
chcemy stawać się 

pismem wartym uwagi, 
przynosząc nie tylko in-

formacje o tym, co dzieje 

się w parafii, ale także 
cieszyć oczy czytelników 
ciekawą szatą graficzną, 

oraz pomóc odkrywać 
na nowo treści wiary. 

Stąd w dzisiejszym nu-
merze zarówno teksty 
rozważań, które mogą 
być pomocne podczas 

czuwania w ciemnicy jak 
i adoracji najświętszego 

Sakramentu w Grobie 
Pańskim. katechezie 

zaś ma służyć artykuł o 
zapomnianym nieco i 

tajemniczym dla wielu 
pojęciu oktawy wielka-

nocnej.
kościół naszym do-

mem - tak słyszeliśmy 
podczas rekolekcji, które 

prowadził w naszej pa-
rafii o. Jarosław Szotkie-
wicz omi, tak też brzmi 

hasło obecnego roku 
duszpasterskiego. Jed-

nak domowej atmosfery 
nie da się zadekretować, 

czy narzucić. Po wza-
jemnym odniesieniu do 

siebie, chęci pomocy i 

drodzy czytelnicy!

zaangażowaniu w życie 
drugiego człowieka 

rozpoznamy rodzinną 
atmosferę w lokalnym 

kościele, jakim jest para-
fia. Piszę o tym także w 

kontekście naszego biu-
letynu. Jeśli, drodzy czy-
telnicy, chcielibyście nie 
tylko dowiadywać się o 

sprawach parafii, ale tak-
że w nich uczestniczyć, 
oraz kształtować jej ob-

raz w oczach wszystkich 
mieszkańców włoch (i 

nie tylko), to zapraszam 
do współpracy. Potrzeba 

chętnych do pisania 
artykułów, składania 
naszego periodyku, 

robienia zdjęć podczas 
przeróżnych uroczy-
stości, oraz zbierania 

informacji o wydarze-
niach, jakie mają miejsce 
zarówno w  świątyni, jak 

i poza nią. apel powyż-
szy kieruję nie tylko do 
osób zaangażowanych 
w przeróżne parafialne 
grupy i wspólnoty, ale 

do wszytskich. Goto-
wych „zrealizować się” w 
parafialnej redakcji pro-

szę o kontakt.
wiosna! chrystus 

odnawia cały świat mocą 
Swego zmartwychwsta-

nia. obyśmy pozwolili 
mu odnowić nasze serca, 

siły do pracy, oraz więzi 
-  te rodzinne, ale także i 

te kościelne.

Ks. Jacek Gomulski
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AllelujA!

Jezus, nasz zbawiciel prawdziwie zmartwychwstał!

Umiłowani bracia i siostry.

Prawda o zmartwychwstaniU Przemieniła APostołów i naPełniła ich radością. ta 
dobra nowina nadal Przemienia tych co Patrzą oczyma serca i nie godzą się z tragizmem 
śmierci. święta wrażliwość marii magdaleny i Jana, Umiłowanego Ucznia JezUsa, sPra-
wiła, że nie Uciekli oni od krzyża, ale Jako Pierwsi rozPoznali zmartwychwstałego.

Jak Uwierzyć w zmartwychwstałą miłość,  gdy wokół dominUJe cywilizacJa śmierci?

"Jeśli chrystus nie zmartwychwstał daremne Jest nasze na-
uczanie, próżna Jest także wasza wiara " mówi święty Paweł (1 kor 15, 
14). tylko logika wierneJ miłości, szUka a nawet biegnie na sPotkanie Pana JezUsa, ży-
wego i Prawdziwego boga.

życzę wam, moi drodzy, wielkieJ wrażliwości i radości serca, która rozPoznaJe Umi-
łowanego mistrza i mocą chrystUsa zmartwychwstałego walczy o cywilizacJę życia i 
miłości. tak Uczył nas bł. Jan Paweł ii. zaPraszam was do wsPółPracy w bUdowaniU 
żywego kościoła lokalnego - naszeJ Parafii - by ten,  który bUdowaliście w wielkim 
trUdzie wraz z księdzem Prałatem JUlianem chrościckim nie był PUsty, ale zawsze był 
wyPełniony waszymi dziećmi, oraz tymi, co osłabli w gorliwości, a są ochrzczeni. kościół 
naszym domem!

Przed nami misJe święte i rok wiary, Proszę was o gorliwą modlitwę w intencJi oży-
wienia wiary w naszeJ Parafii.

Niech jezus - zwycięzca śmierci, Piekła i szatana - da nam wszystkim du-
chA misyjNego, byśmy byli odważnymi świadkami Jego zmartwychwstania.

rAdosNego AllelujA!

Ks. Zygmunt - wasZ probosZcZ

wraz ze współbraćmi w kapłaństwie

P.s. dziękUJę za modlitwę w intencJi nas, kaPłanów!

życzenia kwiecień 2012
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wydarzenia kwiecień 2012

krótko
Dużo ostatnio się buduje 
w naszej parafii. Oprócz 
powstającej właśnie nowej 
plebanii (więcej na str. 16-17) 
trwa remont i przebudowa 
sali teatralnej. Zamierzamy 
wskrzesić dawne tradycje 
występów artystycznych i 
okolicznościowych przedsta-
wień a jednocześnie powołać 
do życia nowoczesny, katolic-
ki, ośrodek kulturalno-konfe-
rencyjny. Powstanie takiego 
Centrum będzie ubogacało 
parafię zarówno kulturalnie, 
duchowo, jak i materialnie. 
Po ukończeniu budowy nowej 
plebanii poddany generalne-
mu remontowi zostanie także 
dom parafialny, a uzyskane 
w ten sposób pomieszczenia 
będą w przyszłości przezna-
czone na salę spotkań dla 
grup parafialnych.

Trzecia niedziela kwietnia (22 
IV) będzie 
ważnym 
dniem 
dla naszej 
wspólno-
ty para-
fialnej. 
Tego dnia 
oficjalnie 
zaingeru-

je swoją działalność funda-
cja im. ks. prof. Ryszarda 
Rumianka. O godz. 12.30 
zostanie odprawiona uroczy-
sta Msza św. za spokój duszy 
ś. p. ks. profesora. Po liturgii i 
kweście, jaka będzie przepro-
wadzona na rzecz fundacji, w 
sali teatralnej odbędzie się 
koncert słowno-muzyczny w 
wykonaniu Tomasza Pawłow-
skiego (fortepian), Adama 
Misiaka (wiolonczela) oraz 
aktora Cezarego Nowaka. W 
trakcie spektaklu odczytane 
zostaną fragmenty wspo-
mnień o tragicznie zmarłym 

Grupa pielgrzymów z 
naszej parafii wzięła 
udział w iii ogólno-
polskim czuwaniu 
krucjaty różańcowej 
za ojczyznę na Jasnej 
Górze, które odbyło 
się w nocy z 23 na 
24 marca. Pielgrzymi 
wysłuchali konferencji 
historyka z ukSw, 

o. prof. Janusza 
zbudniewka oSPPe, 
który ukazał misję i 
szczególne znacze-
nie jasnogórskiego 
klasztoru w dziejach 
narodu polskiego. o 
północy w bazylice 
rozpoczęła się konce-
lebrowana msza św., 
której przewodniczył 

emerytowany ordyna-
riusz zielonogórsko-
-gorzowski bp Paweł 
Socha, który także 
wygłosił homilię. 
czuwanie zakończyło 
się odmówieniem 
wszystkich części 
różańca w intencji 
Polski wiernej bogu, 
krzyżowi i ewangelii.

Podczas wizyty duszpasterskiej 
wiele osób pytało o kwestię roz-
budowy cmentarza parafialnego. 
Sprawa, jak by się wydawało, 
jest żywa, gdyż całkiem niedaw-
no zajęła się nim rada Gminy 
włochy. niestety, przestrzenny 
plan zagospodarowania czeka 
obecnie na głosowanie. i pewnie 
poczeka jeszcze trochę, gdyż 
nie widać woli politycznej, aby 
cała kwestia doczekała się finału. 
tymczasem grobów na cmen-
tarzu przybywa i już za kilka 
lat zabraknie na nim miejsca 
pod nowe mogiły. oczywiście, 

ktoś mógłby powiedzieć, że 
problem jest nieistotny, bo czy 
jest sens zajmować się cmenta-
rzem, gdy dookoła widzimy tyle 
ważniejszych kwestii, związa-
nych z żywymi, a nie zmarłymi. 
ale przecież takie miejsca jak 
małe miejscowe nekropolie, są 
swoistą wizytówką dojrzałości 
cywilizacyjnej małych ojczyzn. 
warto wszystkim rozważającym 
sensowność dbania o cmen-
tarze zadedykować słowa c. k. 
norwida: ojczyzna - to ziemia i 
groby. narody tracąc pamięć - 
tracą życie.

co z naszym cmentarzem?

parafianie na Jasnej Górze
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wielu może się dziwić, że najmłod-
szych zapraszamy w tym roku nie na 
specjalne liturgie podczas triduum 
paschalnego, ale – jak wszystkich 
– na godz. 18.00 (wielki czwartek 
i wielki piątek) oraz 20.00 (wielka 
sobota).

kongregacja kultu bożego i dyscypliny Sakra-
mentów wydała w 1988 roku specjalny list 
okólny, w którym reguluje sprawy związane 
z obchodami najważniejszych dni w roku 
liturgicznym. opisując przepisy dotyczące 
wielkiego czwartku kongregacja zwraca uwagę 
na dodatkowe msze św., jakie tego dnia można 
odprawiać jedynie w wyjątkowych wypadkach. 
Jest to możliwe wyłacznie za specjalną zgodą 
ordynariusza i „tylko dla tych wiernych, którzy w żaden sposób nie 
mogą wziąć udziału w mszy wieczornej”. msza św. sprawowana godzi-
nę przed wieczorną liturgią powyższych kryteriów nie spełnia. kon-
gregacja jednocześnie przypomina, że takie dodatkowe liturgie nie 
mogą być sprawowane dla „pożytku prywatnego osób lub małych 
grup specjalnych”. msza z udziałem dzieci jest, niestety,  tworzeniem 
specjalnej przestrzeni dla małej grupy wiernych. 
dodatkowo warto zauważyć, że o ile list okólny dopuszcza możli-
wość dodatkowych celebracji w wielki czwartek, o tyle nie ma już 
zupełnie takiej możliwości w wielki Piątek. Jedna liturgia, czy to 
wielkoczwartkowa, czy też wielkopiątkowa jest pięknym znakiem 
jedności całej parafii – rodziny dzieci bożych. tak jak w domu podczas 
różnych uroczystości gromadzą się krewni, tak tutaj gromadzą się 
wszyscy połączeni więzami chrztu.
Podejmując decyzję o zaproszeniu dzieci do przeżywania najważniej-
szych celebracji roku liturgicznego razem z dorosłymi odpowiadamy 
tym samym na apel naszego ordynariusza. na ostatnich spotkaniach 
z kapłanami archidiecezji warszawskiej, kard. nycz (podobnie czynią 
jego biskupi pomocniczy) przestrzegł przed tworzeniem specjalnych, 
liturgicznych „enklaw” tylko dla dzieci. zachodzi bowiem obawa, 
że w ten sposób wyłączy się dorosłych z żywego uczestnictwa w 
modlitwie. Stąd też coraz częściej na mszy św. o godz. 11.00 pojawia 
się rozbudowana część kazania dla rodziców, czy dziadków, którzy 
przychodzą wraz ze swymi pociechami na niedzielną eucharystię. 

pod Smoleńskiem księdzu 
profesorze Rumianku. 

Zapraszamy na koncert 
laureatów tegorocznej edycji 
Sacrosongu. Odbędzie się on 26 
kwietnia o godz. 19.00 w nowo 
wyremontowanej sali teatral-
nej przy naszej świątyni.

Od pewnego czasu jasno 
oświetlone szczyty dwóch wież 
kościoła (do których dołączyła 
wieżyczka nad prezbiterium) 
stały się punktem orientacyj-
nym okolicy.  – Wygląda to 
nieźle, ale czemu nie widać 
podobnie oświetlonych krzyży 
– pytają parafianie. Uspoka-
jamy, już jest gotowy projekt 
iluminacji zarówno krzyży, jak 
i całego kościoła. Pozostaje 
nam tylko modlić się o finanse, 
bo to one są (jak zwykle w 
takich wypadkach) przeszkodą 
w sfinalizowaniu oświetlenia 
świątyni.

Najbliższa z serii prób dla dzieci 
przed Uroczystością I Komunii 
św. odbędzie się w sobotę 14 
kwietnia o godz. 10.00. Na 
następne próby zapraszamy w 
kolejne soboty (21 i 28 IV) o tej 
samej porze.

W naszej parafii powstała 
trzecia wspólnota neokatechu-
menalna. Jest to owoc głosze-
nia Słowa Bożego w ramach 
katechez dla młodzieży i
dorosłych prowadzonych od 
lutego. Formacja na Drodze 
Neokatechumenalnej
ma charakter osobistego i 
wspólnotowego wprowadzenia 
w chrześcijaństwo, a jej zwień-
czeniem jest uroczyste odno-
wienie przyrzeczeń chrzciel-
nych w czasie Wigilii Paschalnej 
celebrowanej przez biskupa 
w katedrze. Wspólnoty Drogi 
znane są z radykalizmu życia i 
entuzjastycznego włączenia się 
w dzieło Nowej Ewangelizacji. 
W liturgii odkrywają żywą 
obecność Chrystusa i niosą Do-
brą Nowinę tym, którzy jeszcze 
jej nie przyjęli.

cała rodzina (parafialna) 
na triduum 
paschalnym
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rozważania

Przy CiemniCy
upadł na twarz i modlił się ty-
mi słowami: ojcze mój, jeśli 
to możliwe, niech mnie omi-
nie ten kielich! wszakże nie 
jak ja chcę, ale jak ty. potem 
przyszedł do uczniów i za-
stał ich śpiących. rzekł więc 
do piotra: jednej godziny nie 
mogliście czuwać ze mną?

mt 26,38-40

kwiecień 2012
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nastała godzina ciemności. 

w blasku księżycowego nowiu me-
sjasz rozpoczyna swą walkę z ojcem 
kłamstwa. na oczach świętych i aniołów 

świadomie wchodzi w to piekło, przed którym 
ucieka każdy z nas. w pustkę samotności i ogo-
łocenia. smakuje zdradę jak wino i pozwala na 
przeszywające rozum i serce wątpliwości – czy to 
ma sens? mając nieskończoną moc może przecież 
zbawić świat jednym aktem swej boskiej woli, 
jednak wie, że w ten sposób nie uszanuje najcen-
niejszego daru jaki dał synom człowieczym – daru 
wolności. Jednocześnie przejście drogą męki bę-
dzie znakiem dla każdego człowieka cierpiącego, 
każdego kto dotknie śmierci za życia – bóg też 

wie, czym jest ból, On nie oszczędził siebie. sza-
tan, który nie zna miłości, tej nocy podchodzi 
blisko Jezusa. widzi tę słabość krwawego potu i 
paraliżującego lęku. 

być może było tak, jak widzieli tę scenę nie-
którzy święci – diabeł pokazał panu przyszłość, a 
w niej tych, którzy zrodzą się z przelanej krwi, a 
którzy jednocześnie odwrócą się z własnej woli od 
miłości. być może tej nocy zbawca widział grzechy 
wszystkich pokoleń, zobaczył jak profanowana 
będzie Jego Ofiara. widział wojny i morderstwa, 
które będą przypisywane wierze w Jego imię, wi-
dział największe zwyrodnienia, widział kapłanów 
niegodnie sprawujących sakramenty, widział słu-
gi ołtarza niewierzące w Jego Obecność, widział 
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katolickich mężów maltretujących swe żony, i ka-
tolickie żony zdradzające swych mężów. widział 
dzieci zabijane przed narodzeniem za zgodą mil-
czących katolickich babć. widział rodziny zżerane 
rakiem nienawiści, skąpstwa i egoizmu. widział 
tych, którym już w najmłodszych latach zaszcze-
piono wirusa nieczystości poprzez pornografię i 
obrazy serwowane przez media i pseudokulturę 
– w instytucjach zarządzających mediami widział 
ludzi ochrzczonych, którzy mówili o sobie, że są 
Jego wyznawcami. widział jak człowiek przez 
wieki będzie z pogardą deptał Jego dzieło, Jego 
krew. widział wreszcie swą Oblubienicę, kościół, 
oblepioną przez robactwo, żerujące na Jego ra-
nach (tak zobaczy ciało pana św. teresa wielka), 
widział łódź piotrową, jak miotana falami o mało 
co nie tonie, przez głupotę niektórych Jego sług 
(tak powie o kościele kard. ratzinger).

widział grzechy moje i twoje. widział naszą 
ospałość w wierze i niezliczone zapewnienia, że 
już odtąd będziemy gorliwsi, zapewnienia łamane 
zaraz po ich złożeniu. widział to wszystko, co czy-
nimy, wiedząc, że wkraczamy na teren grzechu, 
ale łudząc się, że nikt tego nie zobaczy. widział i… 
drżał, zlany krwawym potem. szukał wokół siebie 
przyjaznego spojrzenia i odnajdywał tylko smacz-
nie śpiących apostołów. 

Jednej godziny nie mogliście czuwać? – pyta 
ogarniając zagubionym spojrzeniem nasze du-
sze…

poczuwaj z nim. przepraszaj Go, tak, jak ser-
ce ci podpowiada. każdy twój grzech został oku-
piony jedną kroplą Jego krwi. przejmij się dzisiaj 
nie sobą, jak to zwykle czynisz, zanosząc liczne 
prośby, ale nim, Jego samotnością. a nad sobą 
zapłacz… nad bezmiarem własnej głupoty, którą 
tak zręcznie wykorzystuje szatan.

czuwaj z panem – w Ogrójcu, podczas zdrady 
Judasza, gdy jest wyszydzany i upokarzany, gdy 
niesłusznie Go sądzą, gdy wyrywają mu brodę i 
plują w twarz, a wreszcie, gdy w lochu oczekuje 
poranka.

a poranka wtedy nie było. trwała przecież go-
dzina ciemności.

Ks. Jacek Gomulski



Przy Grobie Pana

czuwasz przy Grobie mistrza. 

może jest wielki piątek, a może wiel-
ka sobota. może panuje wszechogarnia-
jąca cisza i pustka wielkopiątkowego 

półmroku. a może wkoło ciebie wre szmer wiel-

kosobotnich przygotowań – kolejki do spowiedzi, 
dzieci, kręcące się pod nogami, dorośli, co zacho-
wują się w świątyni, jakby pierwszy raz przestąpili 
jej progi. sprzed otwartych drzwi dochodzi mo-
notonny rytm błogosławieństwa pokarmów. a tu 
figura martwego pana, Jego ciało w monstrancji 

a na miejscu, gdzie Go ukrzy-
żowano, był ogród, w ogro-
dzie zaś nowy grób, w którym 
jeszcze nie złożono nikogo. 
tam to więc, ze względu na 
żydowski dzień przygotowa-
nia, złożono jezusa, bo grób 
znajdował się w pobliżu.

j 19, 41-42

rozważania
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przykryte welonem, niby całunem śmiertelnym. 

ale, tak czy tak, wiesz, że dziś jest martwo. mo-
że tak samo, jak w twoim zyciu. i wiesz, że złożyli 
Go w grobie. i wiesz, że świat się jakby zatrzymał 
– stwórca leży martwy, a duch Jego zstąpił do Ot-
chłani. 

- Panie, gdzie jesteś? 

Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za 
Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spra-
gniona bez wody. (Ps 63, 2)

Potrzebuję Ciebie!

nie dotkniesz Go – jest martwy. nie wypowie 
słowa. nie uściśnie. nie usiądzie obok, aby, tak 
zwyczajnie, pobyć. nie uśmiechnie się.

martwy, zimny, jak ta figura.

Gdzie te tłumy – pytasz. Gdzie uzdrowieni, 
gdzie wskrzeszeni, gdzie ci, którym nadzieję wró-
ciło jedno Jego słowo? Gdzie ci, co fascynują się 
Jego nauką? Gdzie dzieci, które przytulał i brał na 
kolana, gdzie matki, które chiały przyprowadzać 
swe pociechy do Jego stóp?

pusto przy tym grobie. Jak przy milionach gro-
bów na ziemi. Jak przy miliardach ludzkich nie-
szczęść. Jak przy niezliczonej liczbie zabijanych 
niewinnie każdego dnia. Jak przy samotnych. 
Jak przy nieuleczalnie chorych. Jak przy matkach 
porzuconych przez mężów. Jak przy dzieciach 
zapominanych przez rodziców. bo pytanie, które 
gdzieś wisi w powietrzu brzmi – gdzie ty jesteś 
boże, że na to wszystko pozwalasz. a odpowiedź, 
leży martwa w grobie.

a gdzie ty jesteś, człowieku zadający sobie te 

pytania? Gdzieś jest wobec Jego śmierci? dziś tu 
czuwasz, ale gdzie będziesz jutro? 

- Panie, przemów! Powstań. Nie chcę tej pustki, 
tej ciszy, która każe mi stanąć twarzą w twarz z 
samym sobą. 

W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym uj-
rzał Twoją potęgę i chwałę! (Ps 63:3)

Nie chcę tej martwoty!

- Nie bój się! Jestem. Poprzez Otchłań i mur 
śmierci – Jestem! 

Nie dotkniesz mego Ciała inaczej, jak w tych 
którzy cierpią, którzy wierzą, którzy kochają. 
Jeśli tęsknisz za Mną, to pamiętaj – przyjdzie 
chwila spotkania, radości. Na razie potrzebuję 
Ciebie tutaj. Bądź przy innych, tak jak czuwasz 
przy Moim grobie. Bądź dla innych. Dziś i jutro, 
trwaj, nie rezygnując ze stawania się – jak Ja – 
ofiarą za innych. 

Choć zmysły mówią Ci co innego, choć emocje 
mogą Cię zwieść – Jestem!

rozglądasz się dookoła. może pusto, może 
ludzie przechodzą pospiesznie przyklękając, tak 
bezładnie. przypominasz sobie, że złożono Go w 
ogrodzie, pośród zieleni i skał. tak jak tu. Jesteś 
w „ogrodzie” kościoła, tu jest życie, płynące jak 
maleńki strumyk. Odnajdź go dla siebie, a wtedy 
– jak ten grób – dasz życie innym. trwaj w tym 
ogrodzie, pośród owoców sakramentów, pomię-
dzy zielenią błogosławieństw i kwiatami świętych. 
trwaj, aby Jego ślad tu pozostawiony poprowa-
dził cię do Ogrodu wiecznego.

Ks. Jacek Gomulski
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rzeCzy

okiem naukowca

czasami spotykamy się z 
drwiną w postaci pytania: 
co ty? w duchy wierzysz? 
chrześcijanin nie powinien 
mieć problemu z odpowie-
dzią na to pytanie. zwłasz-
cza w czasie, gdy świętuje-
my największy cud wszech-
świata – zmartwychwstanie. 
być może, przy wielkanoc-
nych spotkaniach powró-
ci temat wiary, jako czegoś 
sprzecznego z „naukowym” 
podejściem do życia.

fot. Bright Lights, Green City, wikipedia.12
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biuletyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezus

N
asza wiara obejmuje zarówno same-
go boga, jak i jego aniołów, a także 
duchy nieczyste. ten artykuł ma być 
poświęcony troszeczkę innym bytom. 

wyznanie wiary, jakie odmawiamy podczas 
mszy świętej rozpoczyna się od zdania: "wierzę 
w jednego boga, Ojca wszechmogącego, stworzy-
ciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych 
i niewidzialnych." 

choć konstrukcja tego zdania mówi wprost o 
wierze w boga, to delikatnie sugeruje, że trzeba 
też wierzyć w rzeczy niewidzialne. niektórzy prze-
cież wręcz twierdzą, że jeżeli czegoś nie widać, to 
znaczy, że to nie istnieje. z życia codziennego wie-
my jednak, że nie wszystko da się zobaczyć wzro-
kiem, czy poczuć za pomocą innych zmysłów. nie 
widzimy na przykład fal radiowych czy ultrafio-
letowych. Od światła widzialnego różnią się one 
jedynie długością fali, a ich istnienie raczej nie 
budzi niczyich wątpliwości.

ciemna materia

w nauce od pewnego czasu pojawia się pojęcie 
ciemnej materii. Już sama nazwa materia zawiera 

założenie, że nie chodzi o duchy. 

Obserwacje różnych obiektów we wszech-
świecie pokazują, że oprócz materii świecącej mu-
si być całkiem sporo takiej, której nie widać, ale 
jej obecność daje się wywnioskować na podstawie 
oddziaływania grawitacyjnego. takie oddziały-
wanie jest podstawową cechą materii obdarzonej 
masą. masa niewidocznej materii, potrzebna do 
wytłumaczenia ruchów gwiazd w galaktykach czę-
sto jest wielokrotnie większa od masy gwiazd wi-
docznych. takiej ilości niewidocznej materii nie 
da się wytłumaczyć obecnością gazów, planet, czy 
czarnych dziur. we wszechświecie musi występo-
wać jeszcze jakaś inna forma materii. problem w 
tym, że jej obecność widać dopiero w skali galak-
tyk i ich grup, natomiast w naszym bezpośrednim 
otoczeniu żadnych oznak istnienia takiej materii 
nie dostrzegamy. Jej własności na razie pozostają 
nieznane. to, co na jej temat wiemy, to fakt po-
siadania przez nią masy oraz to, że przenika przez 
zwykłą materię, zupełnie się z nią nie zderzając. 
naukowcy od jakiegoś czasu starają się budować 
coraz nowsze instrumenty, za pomocą których da-
łoby się taką materię wykryć. 

nieWiDziaLne
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dzięki postępom nauki już jakiś czas temu 
udało się odkryć neutrina - cząstki o bardzo ma-
łej masie, które bardzo słabo oddziałują. Gdyby 
przez całą kulę ziemską przepuścić wiązkę złożo-
ną z miliona neutrin, to zatrzymane byłoby mniej 
więcej jedno z nich. prace teoretyczne dostarcza-

ją modeli jeszcze innych hipotetycznych cząstek 
elementarnych o egzotycznych własnościach. 
Ogromne środki finansowe wydawane są na bu-
dowanie coraz większych akceleratorów, w któ-
rych zwykła materia rozpędzana jest do szybkości 
bliskich szybkości światła, a następnie zderzana. 
w trakcie takich zderzeń część ogromnej energii 
tworzy nowe cząstki, których nie da się obserwo-
wać naturalnie. 

takie badania pozwoliły odkryć i zbadać wła-
sności wielu nieznanych dotąd cząstek, ale też 
wykluczyć istnienie niektórych grup cząstek prze-
widywanych teoretycznie. do tej pory jednak nie 
udało się znaleźć niczego, co dałoby się nazwać 
ciemną materią.

wszechświat pełen enerGii

ilość ciemnej materii wypełniającej wszechświat 
możemy ocenić dopiero na podstawie obserwacji 
wszechświata jako całości. trudności pomiarowe 
związane z dużymi odległościami obiektów spra-
wiają, że prace te trwają od dość wielu lat i postęp 
jest dość powolny. Obecnie większość naukow-
ców zajmujących się tymi zagadnieniami uważa, 
że obserwacje astronomiczne pozwalają zobaczyć 
mniej więcej siódmą część zwykłej materii (w ję-
zyku fizyków materii barionowej). większość po 
prostu świeci zbyt słabo, aby można ją było z dużej 

odległości dostrzec. niespodzianką jest jednak to, 
że egzotycznej ciemnej materii jest ponad sześcio-
krotnie więcej niż całej materii atomowej. stosu-
nek mas wskazuje też na to, że to nie ciemna ma-
teria gromadzi się w pobliżu galaktyk, ale to ga-
laktyki powstają w miejscach, w których skupiona 
jest ciemna materia. to ona przyciąga grawita-
cyjnie materię zwykłą. na tym nie koniec niespo-
dzianek. Opis wszechświata jako całości, który 
ma być zgodny z wynikami współczesnych obser-
wacji, wymaga uwzględnienia obecności jeszcze 
innego czynnika. nie ma on masy, ale działa z 
ogromną siłą rozpychającą całą przestrzeń. wy-
obrażamy go sobie jako egzotyczną postać czystej 
energii. energia ta wpływa na ewolucję wszech-
świata i ten wpływ zaczynamy mierzyć. 

związek masy i enerGii

w tym miejscu nie da się uniknąć słynnego wzo-
ru einsteina: e=mc2. wynika on z ogólnej teorii 
względności i pokazuje wzajemny związek masy 
i energii. wiemy, że w rzeczywistości zachodzą 
przemiany masy w energię. przykładem są tutaj 
reakcje jądrowe. energia może też zamieniać się 
w materię. to zjawisko wykorzystywane jest w 
opisywanych w poprzednim akapicie doświadcze-
niach z użyciem akceleratorów. skoro nie mamy 
wątpliwości co do równoważności masy i energii, 
to możemy porównać ilość czystej energii i mate-
rii we wszechświecie. Obecnie wszystko wskazuje 
na to, że energia stanowi 73%, a materia (głównie 
ciemna) jedynie 27%. możliwość występowania 
takiej ciemnej energii wynikała z rozwiązań ogól-
nej teorii względności. w równaniach występowa-
ła jako tak zwana stała kosmologiczna. wygląda 
na to, że to właśnie ona dominuje, a materia jest 
tylko niewielkim dodatkiem. do niedawna jednak 
była ignorowana na zasadzie nie tworzenia zbęd-
nych bytów. po prostu ówczesne wyniki obserwa-
cji nie wymagały jej uwzględniania. 

na temat własności sił rozpinających cały 
wszechświat wiemy jeszcze mniej niż o ciemnej 
materii. Fizycy i astrofizycy oficjalnie ogłaszają, że 
stanęliśmy na progu przełomu. żadna z obecnych 
teorii nie jest w stanie poprawnie opisać całości 
naszej wiedzy. czy i kiedy taka teoria powstanie, 
tego nie da się przewidzieć.

W historii nauki zdarzali się na-
ukowcy, którzy ogłaszali, że wiedzą 
już wszystko i Bóg nie jest im do ni-
czego potrzebny. Zawsze jakiś czas 
po takiej deklaracji przekonywali 
się, w jak wielkim błędzie byli...

okiem naukowca
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wiem, że nic nie wiem…

Jaki morał płynie z tych nie całkiem religijnych 
rozważań? 

w historii nauki zdarzali się znani naukowcy, 
którzy ogłaszali, że wiedzą już wszystko i bóg nie 
jest im do niczego potrzebny. zawsze jakiś czas po 
takiej deklaracji następcy przekonywali się, w jak 
wielkim błędzie byli tacy głosiciele. do obecnego 
obrazu wszechświata też lepiej się za bardzo nie 

przyzwyczajać. w tej chwili nie mamy lepszego, 
ale wcale nie mamy gwarancji, że obecny jest po-
prawny. na koniec warto przypomnieć sobie sło-
wa z księgi proroka izajasza: "bo myśli moje nie 
są myślami waszymi ani wasze drogi moimi dro-
gami, mówi pan. bo jak niebiosa górują nad zie-
mią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli 
moje nad myślami waszymi."

Felicjan Gumiak
autor jest naszym parafianinem

biuletyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezus

fot. Flammarion engraving, Wikipedia

metaforyczna grafika nieznanego autora. Przedstawia  ziemię na tle wszechświata oraz człowieka wyciągającego rękę w kierunku 
gwiazd. Przez wielu uważana jest błędnie za zabytek pochodzący ze średniowiecza. Tymczasem ilustracja została umieszczona w 

wydanej w 1888 francuskiej książce „L'atmosphere: météorologie Populaire”. 

15



buDoWa

fotoreportaż

trwa budowa budynku no-
wej plebanii. znajdą na niej 
swoje nowe mieszkania 
księża posługujący na para-
fii – wikariusze i proboszcz. 
jest także przygotowywane 
miejsce dla kapłana – rezy-
denta, a także pomieszcze-
nia gospodarcze, kuchenne 
i jadalnia. w planach prze-
widziana jest także mała 
kaplica – oratorium, czyli 
miejsce przeznaczone dla 
modlitwy kapłańskiej, czy 
kameralnych spotkań mo-
dlitewnych w małych gru-
pach. 

fot. P. Kostowski, A. Pakuła16
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duchowość
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Jeśli ktoś jest uczciwy i 
pobożny, niech znajdzie 
radość w tej dobrej i pełnej 
światłości uroczystości. 

Jeśli ktoś jest sługą roztropnym, 
niech wejdzie ciesząc się do 
radości Pana swego. Jeżeli ktoś 
dźwigał postu udręki, niechże 
otrzyma dziś słuszną zapłatę. 
Jeśli niósł trudy od pierwszej 
godziny, niech sprawiedliwą 
otrzyma należność. Jeśli ktoś 
przyszedł po trzeciej godzinie, 
niech też świętuje z wdzięcz-
nością. Jeżeli ktoś dopiero po 
szóstej godzinie się dołączył, 
niech nie ma żadnej wątpliwości, 
ponieważ niczego nie traci. Je-
żeli zaś ktoś pozbawił się nawet 
dziewiątej godziny, niech także 
o niczym nie wątpi, niczego się 
nie boi. Jeśli ktoś dołączył się na-
wet o jedenastej godzinie, niech 
wcale nie boi się zwłoki, albo-
wiem gościnny jest Pan. Przeto 
przyjmuje ostatniego jak i pierw-
szego, i daje odpocząć tym, co 
o jedenastej godzinie przyszli, 
podobnie jak tym, którzy praco-

wali od pierwszej godziny. i nad 
ostatnim się lituje i pierwszego 
wynagradza, i jednemu daje, i 
drugiego wspomaga. i uczynki 
przyjmuje i zamiary wita, i wy-
siłki szanuje i chęci pochwala. 
Przeto wejdźmy wszyscy do 
radości Pana swego: i pierwsi, i 
drudzy nagrodę przyjmijcie. bo-
gaci i ubodzy, wszyscy razem się 
cieszcie. wstrzemięźliwi i leniwi, 
ten dzień uczcijcie. ci, co pościli 
i co nie pościli, weselcie się dziś. 
uczta przygotowana, rozkoszuj-
cie się wszyscy. baranek przygo-
towany, niech nikt nie wyjdzie 
głodny. wszyscy nasyćcie się 
ucztą wiary, wszyscy przyjmijcie 
bogactwo miłosierdzia. niech 
nikt nie opłakuje ubóstwa, ob-
jawiło się bowiem wspólne kró-
lestwo. niech nikt nie opłakuje 
grzechów, przebaczenie bowiem 
z grobu zajaśniało. niech nikt nie 
lęka się śmierci, wybawiła nas 
bowiem śmierć zbawiciela. wy-
gasił ją ten, który był przez nią 
trzymany. ujarzmił piekło ten, 
który zstąpił do piekła. zgorzk-

niało piekło, skosztowawszy ciała 
Jego. i to właśnie przewidując, 
izajasz tak wołał: "Piekło", mówił, 
"zgorzkniało, spotkawszy cię w 
otchłani". zgorzkniało, bo zostało 
puste. zgorzkniało, bo zosta-
ło oszukane. zgorzkniało, bo 
umarło. zgorzkniało, bo zostało 
obalone. zgorzkniało, bo zostało 
skrępowane. Przyjęło ciało, a 
natknęło się na boga. Przyjęło 
ziemię, a spotkało samo niebo. 
Przyjęło to, co mogło widzieć, a 
wpadło w to, czego nie mogło 
widzieć. Gdzież więc, o śmierci, 
jest twój oścień? Gdzie twe, 
piekło, zwycięstwo? zmartwych-
wstał chrystus - i tyś zostało 
zrzucone. zmartwychwstał chry-
stus - i upadły demony. zmar-
twychwstał chrystus - i weselą 
się aniołowie. zmartwychwstał 
chrystus - i nikt martwy nie 
pozostał w grobie. chrystus bo-
wiem powstawszy z martwych 
stał się pierworodny pośród 
umarłych. Jemu chwała i króle-
stwo na wieki wieków. amen.

16

Żródło: Św. Jan Chryzostom, Mowa katechetyczna na święto Paschy, przeł. ks. J. Klinger, [w:] Wielki Tydzień i święto Paschy w Kościele 
prawosławnym, s. 164-165.

moWa ŚW. Jana ChryzosToma

e. burnand, Apo-
stołowie Piotr i 
Jan biegną do 

Grobu w poranek 
Zmartwychwsta-

nia, 1898  r.
http://commons.

wikimedia.org



1 iV (ndz palmowa)
7.30 – za śp. zdzisława 
Ćwiklińskiego w 13. rocz-
nicę śmierci oraz  Jana i 
walentynę kobuszewskich
9.30 – za śp. tadeusza, 
Stanisławę, Stanisława 
orlińskich oraz Stefana 
widyńskiego
11.00 – dziękczynno-
-błagalna w 2. rocznicę 
urodzin Jasia
12.30 – w intencji kółek 
Żywego różańca
18.00 – za śp. Janinę Gilert

2 iV (poniedziałek)
7.00 – za śp. zofię zielińską
8.00 – 1) za śp. andrzeja 
Stańczaka w 1. rocznicę 
śmierci; 2) o uzdrowienie, 
radość życia i dary ducha 
św. dla olgi
18.00 – za śp. eugeniusza 
kolińskiego w 7. rocznicę 
śmierci

3 iV (wtorek)
7.00 – za śp. ryszarda 
kwiatkowskiego w 1. 
rocznicę śmierci
8.00 – 1) za śp. bogumiłę, 
władysława, mariana i 
Franciszkę; 2) za zmarłych 
z rodziny świeckich, za-
drożnych i bocianów
18.00 – za śp. bronisławę, 
kazimierza, elżbietę i tade-
usza tomaszewskich

4 iV (środa)
7.00 – za śp. zofię zielińską
8.00 – za śp. tadeusza 
marczaka w 1. rocznicę 
śmierci
18.00 – o zdrowie i wszel-
kie łaski ducha św. dla 
Jarosława; za śp. leokadię 
dublaszewską w 30 dzień 
po śmierci; za śp. zbisława 
Gajzlera w 30. dzień po 
śmierci

7 iV (wlk sobota)
20.00 – 1) za Parafian; 2) za 
śp. zofię zielińską; 3) za śp. 
Genowefę Sikorską w 30. 
dzień po śmierci

8 iV (ndz zmartwych-
wstania)

9.30 – o zdrowie i wszyst-
kie potrzebne łaski  boże 
dla rodziny nowakow-
skich
11.00 – dziękczynno-bła-
galna, o zdrowie i boże 
błogosławieństwo z okazji 
urodzin dla Sławomira i 
całej rodziny oraz pomyśl-
ne zdanie egzaminu dla 
Pawła
12.30 – za Parafian (chrzty)
18.00 – w intencji radia 
maryja i telewizji trwam

9 iV (pn wielkanocny)
7.30 – za śp. Jadwigę
9.30 – za śp. Jadwigę i 
tadeusza okurowskich i 
leokadię Szymańską
11.00 – dziękczynno-bła-
galna, o boże błogosła-
wieństwo w 10. rocz-
nicę urodzin dominika 

Hajduka
12.30 – za śp. Pawła Sob-
kowicza
18.00 – za śp. Jadwigę, 
zofię i edwarda zawistow-
skich

10 iV (wtorek)
7.00 – za śp. zofię zielińską
8.00 – za śp. Genowefę 
Grześkiewicz w 7. rocznicę 
śmierci
18.00 – 1) za śp. ks. Prałata 
Henryka miastowskiego 
w rocznicę śmierci; 2) za 
śp. marka uleryka w 2. 
rocznicę śmierci i wszyst-
kie osoby, które zginęły w 
katastrofie smoleńskiej

11 iV (środa)
7.00 – za Parafian
8.00 – za śp. bronisławę i 
tomasza Gawin
18.00 – za śp. za śp. 
lucynę i Feliksa rygiel i ich 
rodziców oraz śp. teresę 
Godlewską; o zdrowie i 
wszelkie łaski ducha św. 
dla Jarosława; za śp. cze-
sławę, marię i Jerzego;

12 iV (czwartek)
7.00 – 
8.00 – za śp. danutę 
Grzeszczuk w 30. dzień po 
śmierci
18.00 – za śp. ks. Probosz-
cza Henryka miastowskie-
go w 19. rocznicę śmierci

13 iV (piątek)
7.00 – 
8.00 – za śp. Helenę mę-
trak w 1. rocznicę śmierci
18.00 – za zmarłych z na-
szych rodzin polecanych 
w wypominkach

14 iV (sobota)
7.00 – o zdrowie i miło-
sierdzie boże dla Janusza 
marczaka w 64. rocznicę 
urodzin
8.00 – za śp. lucjana 
Przybyła oraz Stefanię, 
władysława, tadeusza i 
andrzeja kuczmarskich
18.00 – dziękczynno-bła-
galna z okazji 13. urodzin 
marysi, z prośbą o błogo-
sławieństwo boże, opiekę 
matki bożej i dary ducha 
św. oraz za dar chrztu 
Piotra i karola

15 iV (ndz miłosierdzia 
bożego)

7.30 – za śp. zofię, Feliksa i 
włodzimierza Pakuła
9.30 – o zdrowie i wszyst-
kie potrzebne łaski boże 
dla rodziny nowakow-
skich
11.00 – za śp. mieczysława 
ambrożego w 9. rocznicę 
śmierci
12.30 – za śp. alinę 
leśniewską, Jerzego mar-
cinkowskiego i Pawełka 
kossakowskiego
18.00 – za śp. mariana 
kołnierzaka

16 iV (poniedziałek)
7.00 – 

8.00 – 
18.00 – błagalna, o 
kanonizację bł. Jana 
Pawła ii i beatyfikację sługi 
bożego kardynała Stefana 
wyszyńskiego, z prośbą o 
potrzebne łaski dla parafii 
za ich wstawiennictwem

17 iV (wtorek)
7.00 – za śp. Feliksę wą-
dołowską w 30. dzień po 
śmierci
8.00 – 1) za śp. kazimierza 
karwowskiego; 2) za śp. 
Stefanię Piasecką
18.00 – za śp. leokadię, 
Stanisława, dariusza i 
Janusza Szwajewskich

18 iV (środa)
7.00 – 
8.00 – za śp. rodziców 
- irenę i władysława Gro-
chowskich oraz krystynę 
Grochowską – o łaskę 
życia wiecznego
18.00 – o zdrowie i wszel-
kie potrzebne łaski ducha 
św. dla Jarosława; za śp. 
Jerzego nowińskiego w 3. 
rocznicę śmierci; za śp. ed-
munda drews w 30. dzień 
po śmierci; za śp. mirosła-
wa kwiatkowskiego w 30. 
dzień po śmierci

19 iV (czwartek)
7.00 – 
8.00 – 1) dziękczynna, 
w dniu urodzin anny z 
prośbą o boże błogosła-
wieństwo i opiekę matki 
bożej; 2) za śp. lucjana 
kołodziejskiego, o łaskę 
życia wiecznego
18.00 – za śp. Jerzego 
Pawlickiego

20 iV (piątek)
7.00 – 
8.00 –
18.00 – za śp. ryszarda ce-
lejewskiego i śp. barbarę 
celejewską

21 iV (sobota)
7.00 – za śp. kamelię mo-
ryc w 30. dzień po śmierci
8.00 – 1) za śp. Stanisława 
mętraka; 2) za śp. Jerzego 
wierzbickiego w 20. rocz-
nicę śmierci
18.00 – za śp. Józefa Sochę

22 iV (iii ndz wlkn)
7.30 – za śp. Pelagię 
wiśniewską w 13. rocznicę 
śmierci
9.30 – za śp. leszka Gro-
szewskiego w 10. rocznicę 
śmierci
11.00 – dziękczynno-
-błagalna, z prośbą o boże 
błogosławieństwo dla uli 
w dniu urodzin oraz dla 
kasi i rodziców
12.30 – za śp. ks. ryszarda 
rumianka – uroczyste 
otwarcie Fundacji
18.00 – dziękczynno-bła-
galna, z prośbą o boże bło-
gosławieństwo i opiekę 
matki bożej dla michała w 
15. rocznicę urodzin

23 iV (pn, św. wojciecha)
7.00 – za Parafian
8.00 – 1) za śp. Jerzego i 
czesława brzozowskich; 
2) za śp. edwarda kabatę, 
Helenę i Stanisława cieśla
18.00 – za śp. irenę, 
Jerzego, leokadię i Jana 
mazgajskich

24 iV (wtorek)
7.00 – za śp. edwarda i 
zmarłych z rodziny Sob-
czaków
8.00 – za śp. Stanisława, 
zofię, kazimierę i bole-
sława
18.00 – dziękczynno-
-błagalna, w 30. rocznicę 
ślubu Joanny i zdzisława 
Siwińskich

25 iV (środa)
7.00 –
8.00 – 
18.00 – o zdrowie i wszel-
kie łaski ducha św. dla 
Jarosława; za śp. Juliana 
ziejewskiego, teresę kra-
szewską, zofię, Stanisława, 
Janinę, tadeusza Jędrzeje-
wiczów

26 iV (czwartek)
7.00 – 
8.00 – za śp. Janusza 
mętraka
18.00 – za śp. zygmun-
ta wania w 8. rocznicę 
śmierci – o łaskę życia 
wiecznego

27 iV (piątek)
7.00 – 
8.00 –
18.00 – za śp. Gabrielę i 
waleriana Jesiona

28 iV (sobota)
7.00 –
8.00 – za śp. Henryka do-
mżał w 6. rocznicę śmierci 
18.00 – dziękczynno-bła-
galna, w intencji synów, z 
prośbą o boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski 
29 iV (iV niedziela wiel-

kanocna)
7.30 – za śp. Stefana Przy-
chodzeń i kazimierza Skup
9.30 – dziękczynno-błagal-
na, o boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski dla 
agnieszki
11.00 – o boże błogo-
sławieństwo dla Piotra 
z okazji urodzin i dzięk-
czynno-błagalna za 17 
lat małżeństwa zuzanny 
i Piotra
12.30 – za Parafian
18.00 – dziękczynno-bła-
galna, za 25 lat małżeń-
stwa lidii i zbigniewa 
Flisek

30 iV (poniedziałek)
7.00 – 
8.00 – 
18.00 – błagalna, o boże 
błogosławieństwo i po-
trzebne łaski dla rodziny 
Szelenbaum

intenc je  msza lne  -  kwiecień 2012
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służba boża

msze św. w nie-
dziele i święta:

7.30, 9.30, 11.00 (z 
udziałem dzieci), 

12.30 i 18.00 (z 
udziałęm młodzie-

ży)

msze św. w dni 
powszednie:

7.00, 8.00 i 18.00

nieszpory eucha-
rystuczne odpra-
wiane są w każdą 

pierwszą niedzielę 
miesiąca o godz. 

17.15.

sakrament po-
jednania 20 min. 
przed mszą św.

W każdy czwartek 
po mszy św. wie-
czornej adoracja 

najświętszego 
sakramentu. za-

praszamy wszyst-
kich, a szczególnie 

młodzież.

W pierwsze piątki 
miesiąca po mszy 
św. o godz. 8.00 

wystawienie naj-
świętszego sakra-

mentu i Litania 
do najświętszego 
serca Pana Jezusa.

W pierwsze so-
boty miesiąca po 
mszy św. o godz. 
8.00 Litania Lore-
tańska, a następ-
nie nabożeństwo 
Pierwszych sobót 

miesiąca.

schola dziecięca 
spotyka się w 

soboty o 10.00 w 
salce przy kance-
larii, a schola mło-

dzieżowa także 
w soboty o godz. 
8.45 w kościele.



Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, 
abyście szli za Nim, Jego śladami...


