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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? Zobaczymy.
Chcemy stawać się
pismem wartym uwagi,
przynosząc nie tylko informacje o tym, co dzieje

zaangażowaniu w życie
drugiego człowieka
rozpoznamy rodzinną
atmosferę w lokalnym
kościele, jakim jest parafia. Piszę o tym także w
kontekście naszego biuletynu. Jeśli, drodzy czytelnicy, chcielibyście nie
tylko dowiadywać się o
sprawach parafii, ale także w nich uczestniczyć,
oraz kształtować jej obraz w oczach wszystkich
mieszkańców Włoch (i
nie tylko), to zapraszam
do współpracy. Potrzeba

Drodzy Czytelnicy!
się w parafii, ale także
cieszyć oczy czytelników
ciekawą szatą graficzną,
oraz pomóc odkrywać
na nowo treści wiary.
Stąd w dzisiejszym numerze 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 Wielkanocnej.
Kościół naszym domem - tak słyszeliśmy
podczas rekolekcji, które
prowadził w naszej parafii o. Jarosław Szotkiewicz OMI, tak też brzmi
hasło obecnego roku
duszpasterskiego. Jednak domowej atmosfery
nie da się zadekretować,
czy narzucić. Po wzajemnym odniesieniu do
siebie, chęci pomocy i

chętnych do pisania
artykułów, składania
naszego periodyku,
robienia zdjęć podczas
przeróżnych uroczystości, oraz zbierania
informacji o wydarzeniach, jakie mają miejsce
zarówno w świątyni, jak
i poza nią. Apel powyższy kieruję nie tylko do
osób zaangażowanych
w przeróżne parafialne
grupy i wspólnoty, ale
do wszytskich. Gotowych „zrealizować się” w
parafialnej redakcji proszę o kontakt.
Wiosna! Chrystus
odnawia cały świat mocą
Swego Zmartwychwstania. Obyśmy pozwolili
Mu odnowić nasze serca,
siły do pracy, oraz więzi
- te rodzinne, ale także i
te kościelne.
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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, sprawiła, 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 nauczanie, próżna jest także wasza wiara " mówi święty Paweł (1 Kor 15,
14). Tylko logika wiernej miłości, szuka a nawet biegnie na spotkanie Pana Jezusa, żywego i prawdziwego Boga.
Życzę wam, moi drodzy, wielkiej wrażliwości i radości serca, która rozpoznaje umiłowanego 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 ożywienia wiary w naszej parafii.
Niech Jezus - Zwycięzca śmierci, piekła i szatana - da nam wszystkim ducha misyjnego, byśmy byli odważnymi świadkami Jego Zmartwychwstania.
Radosnego Alleluja!
Ks. Zygmunt - wasz proboszcz
wraz ze współbraćmi w kapłaństwie

p.s.
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Dziękuję za modlitwę w intencji nas, kapłanów!
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co z naszym cmentarzem?
Podczas wizyty duszpasterskiej
wiele osób pytało o kwestię rozbudowy cmentarza parafialnego.
Sprawa, jak by się wydawało,
jest żywa, gdyż całkiem niedawno 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 cmentarzu 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 cmentarzem, gdy dookoła widzimy tyle
ważniejszych kwestii, związanych 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 cmentarze zadedykować słowa C. K.
Norwida: Ojczyzna - to ziemia i
groby. Narody tracąc pamięć tracą życie.

parafianie na Jasnej Górze
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Grupa pielgrzymów z
naszej parafii wzięła
udział w III ogólnopolskim 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 znaczenie jasnogórskiego
klasztoru w dziejach
narodu polskiego. O
północy w bazylice
rozpoczęła się koncelebrowana Msza św.,
której przewodniczył

emerytowany ordynariusz zielonogórsko-gorzowski bp Paweł
Socha, który także
wygłosił homilię.
Czuwanie zakończyło
się odmówieniem
wszystkich części
różańca w intencji
Polski wiernej Bogu,
Krzyżowi i Ewangelii.

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 przedstawień a jednocześnie powołać
do życia nowoczesny, katolicki, ośrodek kulturalno-konferencyjny. Powstanie takiego
Centrum będzie ubogacało
parafię zarówno kulturalnie,
duchowo, jak i materialnie.
Po ukończeniu budowy nowej
plebanii poddany generalnemu remontowi zostanie także
dom parafialny, a uzyskane
w ten sposób pomieszczenia
będą w przyszłości przeznaczone na salę spotkań dla
grup parafialnych.
Trzecia niedziela kwietnia (22
IV) będzie
ważnym
dniem
dla naszej
wspólnoty parafialnej.
Tego dnia
oficjalnie
zaingeruje swoją działalność fundacja im. ks. prof. Ryszarda
Rumianka. O godz. 12.30
zostanie odprawiona uroczysta Msza św. za spokój duszy
ś. p. ks. profesora. Po liturgii i
kweście, jaka będzie przeprowadzona na rzecz fundacji, w
sali teatralnej odbędzie się
koncert słowno-muzyczny w
wykonaniu Tomasza Pawłowskiego (fortepian), Adama
Misiaka (wiolonczela) oraz
aktora Cezarego Nowaka. W
trakcie spektaklu odczytane
zostaną fragmenty wspomnień o tragicznie zmarłym
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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 teatralnej przy naszej świątyni.
Od pewnego czasu jasno
oświetlone szczyty dwóch wież
kościoła (do których dołączyła
wieżyczka nad prezbiterium)
stały się punktem orientacyjnym okolicy. – Wygląda to
nieźle, ale czemu nie widać
podobnie oświetlonych krzyży
– pytają parafianie. Uspokajamy, 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 neokatechumenalna. Jest to owoc głoszenia 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 zwieńczeniem jest uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 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 Dobrą Nowinę tym, którzy jeszcze
jej nie przyjęli.

cała rodzina (parafialna)
na triduum
paschalnym
Wielu może się dziwić, że najmłodszych 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 Sakramentów 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 godzinę przed wieczorną liturgią powyższych kryteriów nie spełnia. Kongregacja 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 możliwość 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 najważniejszych 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.
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Przy Ciemnicy
Upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli
to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie
jak Ja chcę, ale jak Ty. Potem
przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc
do Piotra: Jednej godziny nie
mogliście czuwać ze Mną?
Mt 26,38-40

N

astała godzina ciemności.
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W blasku księżycowego nowiu Mesjasz 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 ogołocenia. 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 najcenniejszego daru jaki dał synom człowieczym – daru
wolności. Jednocześnie przejście drogą Męki będzie znakiem dla każdego człowieka cierpiącego,
każdego kto dotknie śmierci za życia – Bóg też

wie, czym jest ból, On nie oszczędził siebie. Szatan, 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 niektórzy 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, widział największe zwyrodnienia, widział kapłanów
niegodnie sprawujących sakramenty, widział sługi ołtarza niewierzące w Jego Obecność, widział

biuletyn parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

katolickich mężów maltretujących swe żony, i katolickie żony zdradzające swych mężów. Widział
dzieci zabijane przed narodzeniem za zgodą milczących katolickich babć. Widział rodziny zżerane
rakiem nienawiści, skąpstwa i egoizmu. Widział
tych, którym już w najmłodszych latach zaszczepiono 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 ranach (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 czynimy, 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 smacznie śpiących apostołów.
Jednej godziny nie mogliście czuwać? – pyta
ogarniając zagubionym spojrzeniem nasze dusze…
Poczuwaj z Nim. Przepraszaj Go, tak, jak serce ci podpowiada. Każdy Twój grzech został okupiony 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 godzina ciemności.

Ks. Jacek Gomulski
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Przy Grobie pana
A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym
jeszcze nie złożono nikogo.
Tam to więc, ze względu na
żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób
znajdował się w pobliżu.
J 19, 41-42

C

zuwasz przy Grobie Mistrza.

Może jest Wielki Piątek, a może Wielka Sobota. Może panuje wszechogarniająca cisza i pustka wielkopiątkowego
półmroku. A może wkoło Ciebie wre szmer wiel-

10

kosobotnich przygotowań – kolejki do spowiedzi,
dzieci, kręcące się pod nogami, dorośli, co zachowują się w świątyni, jakby pierwszy raz przestąpili
jej progi. Sprzed otwartych drzwi dochodzi monotonny rytm błogosławieństwa pokarmów. A tu
figura martwego Pana, Jego Ciało w monstrancji
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przykryte welonem, niby całunem śmiertelnym.
Ale, tak czy tak, wiesz, że dziś jest martwo. Może 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 Otchłani.
- Panie, gdzie jesteś?

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 ujrzał Twoją potęgę i chwałę! (Ps 63:3)

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

Nie chcę tej martwoty!

Potrzebuję Ciebie!

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.

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 wróciło 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?

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

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

Pusto przy tym grobie. Jak przy milionach grobów na ziemi. Jak przy miliardach ludzkich nieszczęść. 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.

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, pomiędzy zielenią błogosławieństw i kwiatami świętych.
Trwaj, aby Jego ślad tu pozostawiony poprowadził Cię do Ogrodu wiecznego.

A gdzie Ty jesteś, człowieku zadający sobie te

Ks. Jacek Gomulski
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RZECZY
Czasami spotykamy się z
drwiną w postaci pytania:
co ty? W duchy wierzysz?
Chrześcijanin nie powinien
mieć problemu z odpowiedzią na to pytanie. Zwłaszcza w czasie, gdy świętujemy największy cud wszechświata – Zmartwychwstanie.
Być może, przy wielkanocnych spotkaniach powróci temat wiary, jako czegoś
sprzecznego z „naukowym”
podejściem do życia.
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fot. Bright Lights, Green City, wikipedia.
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NIEWIDZIALNE

N

asza wiara obejmuje zarówno samego 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, Stworzyciela 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 przecież wręcz twierdzą, że jeżeli czegoś nie widać, to
znaczy, że to nie istnieje. Z życia codziennego wiemy jednak, że nie wszystko da się zobaczyć wzrokiem, czy poczuć za pomocą innych zmysłów. Nie
widzimy na przykład fal radiowych czy ultrafioletowych. 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 Wszechświecie pokazują, że oprócz materii świecącej musi być całkiem sporo takiej, której nie widać, ale
jej obecność daje się wywnioskować na podstawie
oddziaływania grawitacyjnego. Takie oddziaływanie jest podstawową cechą materii obdarzonej
masą. Masa niewidocznej materii, potrzebna do
wytłumaczenia ruchów gwiazd w galaktykach często jest wielokrotnie większa od masy gwiazd widocznych. Takiej ilości niewidocznej materii nie
da się wytłumaczyć obecnością gazów, planet, czy
czarnych dziur. We Wszechświecie musi występować jeszcze jakaś inna forma materii. Problem w
tym, że jej obecność widać dopiero w skali galaktyk 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 posiadania 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 dałoby się taką materię wykryć.
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Dzięki postępom nauki już jakiś czas temu
udało się odkryć neutrina - cząstki o bardzo małej masie, które bardzo słabo oddziałują. Gdyby
przez całą kulę ziemską przepuścić wiązkę złożoną z miliona neutrin, to zatrzymane byłoby mniej
więcej jedno z nich. Prace teoretyczne dostarcza-

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

kwiecień 2012

odległości dostrzec. Niespodzianką jest jednak to,
że egzotycznej ciemnej materii jest ponad sześciokrotnie więcej niż całej materii atomowej. Stosunek mas wskazuje też na to, że to nie ciemna materia gromadzi się w pobliżu galaktyk, ale to galaktyki powstają w miejscach, w których skupiona
jest ciemna materia. To ona przyciąga grawitacyjnie materię zwykłą. Na tym nie koniec niespodzianek. Opis Wszechświata jako całości, który
ma być zgodny z wynikami współczesnych obserwacji, wymaga uwzględnienia obecności jeszcze
innego czynnika. Nie ma on masy, ale działa z
ogromną siłą rozpychającą całą przestrzeń. Wyobrażamy go sobie jako egzotyczną postać czystej
energii. Energia ta wpływa na ewolucję Wszechświata i ten wpływ zaczynamy mierzyć.

związek masy i energii
ją modeli jeszcze innych hipotetycznych cząstek
elementarnych o egzotycznych własnościach.
Ogromne środki finansowe wydawane są na budowanie coraz większych akceleratorów, w których 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 obserwować naturalnie.
Takie badania pozwoliły odkryć i zbadać własności wielu nieznanych dotąd cząstek, ale też
wykluczyć istnienie niektórych grup cząstek przewidywanych teoretycznie. Do tej pory jednak nie
udało się znaleźć niczego, co dałoby się nazwać
ciemną materią.

Wszechświat pełen energii
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Ilość ciemnej materii wypełniającej Wszechświat
możemy ocenić dopiero na podstawie obserwacji
Wszechświata jako całości. Trudności pomiarowe
związane z dużymi odległościami obiektów sprawiają, że prace te trwają od dość wielu lat i postęp
jest dość powolny. Obecnie większość naukowców zajmujących się tymi zagadnieniami uważa,
że obserwacje astronomiczne pozwalają zobaczyć
mniej więcej siódmą część zwykłej materii (w języku fizyków materii barionowej). Większość po
prostu świeci zbyt słabo, aby można ją było z dużej

W tym miejscu nie da się uniknąć słynnego wzoru 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 doświadczeniach z użyciem akceleratorów. Skoro nie mamy
wątpliwości co do równoważności masy i energii,
to możemy porównać ilość czystej energii i materii 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 ogólnej teorii względności. W równaniach występowała 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 zbędnych bytów. Po prostu ówczesne wyniki obserwacji 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.

biuletyn parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

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”.

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 poprawny. Na koniec warto przypomnieć sobie słowa z księgi proroka Izajasza: "Bo myśli moje nie
są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli
moje nad myślami waszymi."

Felicjan Gumiak
autor jest naszym parafianinem
fot. Flammarion engraving, Wikipedia
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Budowa
Trwa budowa budynku nowej plebanii. Znajdą na niej
swoje nowe mieszkania
księża posługujący na parafii – wikariusze i proboszcz.
Jest także przygotowywane
miejsce dla kapłana – rezydenta, a także pomieszczenia gospodarcze, kuchenne
i jadalnia. W planach przewidziana jest także mała
kaplica – oratorium, czyli
miejsce przeznaczone dla
modlitwy kapłańskiej, czy
kameralnych spotkań modlitewnych w małych grupach.
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fot. P. Kostowski, A. Pakuła
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mowa Św. Jana Chryzostoma

E. Burnand, Apostołowie Piotr i
Jan biegną do
Grobu w poranek
Zmartwychwstania, 1898 r.
http://commons.
wikimedia.org

18

J

eśli 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 wdzięcznością. Jeżeli ktoś dopiero po
szóstej godzinie się dołączył,
niech nie ma żadnej wątpliwości,
ponieważ niczego nie traci. Jeżeli zaś ktoś pozbawił się nawet
dziewiątej godziny, niech także
o niczym nie wątpi, niczego się
nie boi. Jeśli ktoś dołączył się nawet o jedenastej godzinie, niech
wcale nie boi się zwłoki, albowiem gościnny jest Pan. Przeto
przyjmuje ostatniego jak i pierwszego, 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 wysiłki szanuje i chęci pochwala.
Przeto wejdźmy wszyscy do
radości Pana swego: i pierwsi, i
drudzy nagrodę przyjmijcie. Bogaci i ubodzy, wszyscy razem się
cieszcie. Wstrzemięźliwi i leniwi,
ten dzień uczcijcie. Ci, co pościli
i co nie pościli, weselcie się dziś.
Uczta przygotowana, rozkoszujcie się wszyscy. Baranek przygotowany, niech nikt nie wyjdzie
głodny. Wszyscy nasyćcie się
ucztą wiary, wszyscy przyjmijcie
bogactwo miłosierdzia. Niech
nikt nie opłakuje ubóstwa, objawiło się bowiem wspólne królestwo. Niech nikt nie opłakuje
grzechów, przebaczenie bowiem
z grobu zajaśniało. Niech nikt nie
lęka się śmierci, wybawiła nas
bowiem śmierć Zbawiciela. Wygasił ją Ten, który był przez nią
trzymany. Ujarzmił piekło Ten,
który zstąpił do piekła. Zgorzk-
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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 zostało 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? Zmartwychwstał Chrystus - i tyś zostało
zrzucone. Zmartwychwstał Chrystus - i upadły demony. Zmartwychwstał Chrystus - i weselą
się aniołowie. Zmartwychwstał
Chrystus - i nikt martwy nie
pozostał w grobie. Chrystus bowiem powstawszy z martwych
stał się pierworodny pośród
umarłych. Jemu chwała i królestwo na wieki wieków. Amen.

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.
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1 IV (Ndz Palmowa)
7.30 – za śp. Zdzisława
Ćwiklińskiego w 13. rocznicę 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, Zadrożnych i Bocianów
18.00 – za śp. Bronisławę,
Kazimierza, Elżbietę i Tadeusza 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 wszelkie 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 Zmartwychwstania)
9.30 – o zdrowie i wszystkie potrzebne łaski Boże
dla rodziny Nowakowskich
11.00 – dziękczynno-błagalna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo z okazji
urodzin dla Sławomira i
całej rodziny oraz pomyślne 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-błagalna, o Boże błogosławieństwo w 10. rocznicę urodzin Dominika

Hajduka
12.30 – za śp. Pawła Sobkowicza
18.00 – za śp. Jadwigę,
Zofię i Edwarda Zawistowskich
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 wszystkie 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. Czesławę, Marię i Jerzego;
12 IV (czwartek)
7.00 –
8.00 – za śp. Danutę
Grzeszczuk w 30. dzień po
śmierci
18.00 – za śp. ks. Proboszcza Henryka Miastowskiego w 19. rocznicę śmierci
13 IV (piątek)
7.00 –
8.00 – za śp. Helenę Mętrak w 1. rocznicę śmierci
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin polecanych
w wypominkach
14 IV (sobota)
7.00 – o zdrowie i miłosierdzie Boże dla Janusza
Marczaka w 64. rocznicę
urodzin
8.00 – za śp. Lucjana
Przybyła oraz Stefanię,
Władysława, Tadeusza i
Andrzeja Kuczmarskich
18.00 – dziękczynno-błagalna z okazji 13. urodzin
Marysi, z prośbą o błogosławieństwo 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 wszystkie potrzebne łaski Boże
dla rodziny Nowakowskich
11.00 – za śp. Mieczysława
Ambrożego w 9. rocznicę
śmierci
12.30 – za śp. Alinę
Leśniewską, Jerzego Marcinkowskiego 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 Wądołowską 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 Grochowskich oraz Krystynę
Grochowską – o łaskę
życia wiecznego
18.00 – o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski Ducha
Św. dla Jarosława; za śp.
Jerzego Nowińskiego w 3.
rocznicę śmierci; za śp. Edmunda Drews w 30. dzień
po śmierci; za śp. Mirosława Kwiatkowskiego w 30.
dzień po śmierci
19 IV (czwartek)
7.00 –
8.00 – 1) dziękczynna,
w dniu urodzin Anny z
prośbą o Boże błogosławieństwo 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 Celejewskiego i śp. Barbarę
Celejewską
21 IV (sobota)
7.00 – za śp. Kamelię Moryc w 30. dzień po śmierci
8.00 – 1) za śp. Stanisława
Mętraka; 2) za śp. Jerzego
Wierzbickiego w 20. rocznicę 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 Groszewskiego 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-błagalna, z prośbą o Boże błogosławieństwo 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 Sobczaków
8.00 – za śp. Stanisława,
Zofię, Kazimierę i Bolesława
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 30. rocznicę
ślubu Joanny i Zdzisława
Siwińskich
25 IV (środa)
7.00 –
8.00 –
18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla
Jarosława; za śp. Juliana
Ziejewskiego, Teresę Kraszewską, Zofię, Stanisława,
Janinę, Tadeusza Jędrzejewiczów
26 IV (czwartek)
7.00 –
8.00 – za śp. Janusza
Mętraka
18.00 – za śp. Zygmunta 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 Domżał w 6. rocznicę śmierci
18.00 – dziękczynno-błagalna, w intencji synów, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
29 IV (IV Niedziela Wielkanocna)
7.30 – za śp. Stefana Przychodzeń i Kazimierza Skup
9.30 – dziękczynno-błagalna, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Agnieszki
11.00 – o Boże błogosławieństwo dla Piotra
z okazji urodzin i dziękczynno-błagalna za 17
lat małżeństwa Zuzanny
i Piotra
12.30 – za Parafian
18.00 – dziękczynno-błagalna, za 25 lat małżeństwa Lidii i Zbigniewa
Flisek
30 IV (poniedziałek)
7.00 –
8.00 –
18.00 – błagalna, o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny
Szelenbaum

służba boża
Msze św. w niedziele i święta:
7.30, 9.30, 11.00 (z
udziałem dzieci),
12.30 i 18.00 (z
udziałęm młodzieży)
Msze św. w dni
powszednie:
7.00, 8.00 i 18.00
Nieszpory Eucharystuczne odprawiane są w każdą
pierwszą niedzielę
miesiąca o godz.
17.15.
Sakrament pojednania 20 min.
przed Mszą św.
W każdy czwartek
po Mszy św. wieczornej Adoracja
Najświętszego
Sakramentu. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie
młodzież.
W pierwsze piątki
miesiąca po Mszy
św. o godz. 8.00
wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania
do Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
W pierwsze soboty miesiąca po
Mszy św. o godz.
8.00 Litania Loretańska, a następnie Nabożeństwo
Pierwszych Sobót
Miesiąca.
Schola dziecięca
spotyka się w
soboty o 10.00 w
salce przy kancelarii, a schola młodzieżowa także
w soboty o godz.
8.45 w kościele.
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Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił,
abyście szli za Nim, Jego śladami...

