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DrOGa DO  
PaScHY



WIeLKI POST 2014 W NaSzeJ ParaFII
Jutrznia – od 10 marca codziennie od poniedziałku do piątku  o 6.00 

Katechezy dla młodzieży i dorosłych – poniedziałki i czwartki o 19.30

Droga krzyżowa w każdy piątek: o 16.30 dla dzieci, o 18.30 dla dorosłych

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o 17.15

reKOLeKcJe WIeLKOPOSTNe  
– prowadzi ks. Robert Skrzypczak 

Czwartek 20 III:  godz. 18.00 i godz. 20.00 (msze św. z nauką reklekcyjną) 
Piątek 21 III:  godz. 18.00 i 20.00 (msze św. z nauką rekolekcyjną) 

Sobota 22 III:  godz. 11.00 msza św. za chorych z sakramentem namaszczenia 
godz. 18.00 msza św. z nauką rekolekcyjną 

Niedziela 23 III: na wszystkich mszach świętych nauka rekolekcyjna

reKOLeKcJe WIeLKOPOSTNe W SZKOŁACH  
– prowadzi zespół ewangelizacyjny IMAGO 
31 III – 2 IV: Zespół Szkół przy Promienistej 

2 IV- 4 IV: Szkoła Podstawowa nr 66

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI WŁOCH – 11 kwietnia  18.30,  
po niej WIECZÓR KONFESJONAŁÓW

Fragment mozaiki Zbigniewa Łoskota w prezbiterium naszego kościoła.  Fot. D.Bronz
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W ielki Post. Zajmuje dziś ponad 10%  roku, w su-
mie ponad 10% naszego życia upływa pod jego 
znakiem. To duchowa dziesięcina naszego bycia 

na ziemi. Czy godzę się na to, by przypomnieć sobie, że 
dziesięcina to znak, który wskazuje na to, Komu zawdzię-
czam wszystko i od Kogo zależy moje życie? Czy w tym 
czasie chcę się oddać cały, by pozostałe niemal 90% roku 
przeżywać z wdzięcznością? jaki będzie nasz post, takie 
i będzie nasze świętowanie – mawiali Ojcowie Kościoła. 
Wyruszamy z Chrystusem na drogę Paschy, drogę do jero-
zolimy, drogę obumierania, by dotrzeć do życia. Raz jesz-
cze Pan Bóg daje nam szansę.

Kościół jako nasza Matka przypomina nam w tym czasie 
chrzcielne źródło, w którym zrodzeni zostaliśmy do wiary.
Co zrobiliśmy z pamięcią naszego chrztu? Czy życiodajna 
moc tego sakramentu dodaje Ci dzisiaj siły? Czy nawracasz 
się, czyli wracasz często do tego źródła, w którym Pan za-
nurza Cię i odradza w sakramencie pokuty? Czterdzieści 
dni postu przywołuje też kuszenie jezusa na pustyni. Czym 
zdołamy się obronić, jeśli nie Słowem, którym mamy się 
karmić bardziej niż chlebem? Będziemy mieli okazję słu-
chać katechez, przychodzić na jutrznie, nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej czy Gorzkie żale.  Obyśmy wchodząc w szczerą 
modlitwę, autentyczny post i (o co mocno apeluje papież 
Franciszek) odczuwalną dla naszego portfela jałmużnę od-
kryli, że mamy szansę na Paschę – na zniszczenie w nas żąd-
ła śmierci i otrzymanie Bożego Ducha. To dopiero oznacza 
nowe życie – już nie dla siebie, ale dla drugiego. 

jeszcze tego nie widać, ale już blisko. Blisko do Paschy. 
Słuchaj głosu, który Cię woła! Chodźmy i my,  aby razem 
z Nim umrzeć! (j 11,16).

 Kuszenie jezusa, XII wieczna mozaika z bazyliki św.Marka w Wenecji



ZAKOńCZONA WIZYtA 
DUSZPAStERSKA 

O
d pierwszego tygodnia Adwentu 
aż do 11 lutego trwała wizyta 
duszpasterska w naszej parafii. 

Ogółem zapukaliśmy do 3017 rodzin. 
Niestety co trzecie mieszkanie było 
zamkniete a co dwunasty mieszkaniec 
parafii nie życzył sobie rozmowy i po-
błogosławienia swojego domu. Przyjęły 
nas w sumie 1662 rodziny.  Poznaliśmy 
wielu nowych parafian. Po raz pierw-
szy wizyta duszpasterska odbyła się 
w mieszkaniach osiedla przy ul. Oby-
watelskiej. Wszystkich, którzy otworzyli 
swoje domy i przyjęli nas, aby wspólnie 
się modlić i porozmawiać, zachowujemy 
we wdzięcznej pamięci. Składamy też 
serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożo-
ne przy tej okazji. Zostaną one przezna-
czone na kontynuację prac przy budo-
wie nowej plebanii. 

KINO 
WARtOśCI 
W aDzIe

W  
kinie ADA zainicjowano nowy 
cykl „Spotkania z kinem war-
tościowym”.  Ma zachęcać do 

refleksji, prowokować dyskusje i promo-
wać wartości.  Co miesiąc prezentowa-
ne będą filmy poruszające ważne treści, 
a po seansie spotkanie z zaproszonymi 
gośćmi. 28 lutego miała miejsce pro-
jekcja filmu „October Baby” i spotkanie 
z przedstwicielami Fundacji PRO – PRA-
WO DO ŻyCIA. 29 marca wyświetlany 
będzie nagrodzony na wielu festiwalach 
film „Matka 24h” z muzyką Michała 
lorenca, opowiadający o peregryna-
cji Obrazu Matki Bożej po całej Polsce. 
Wizyta Obrazu jest pretekstem do wni-
kliwej i głębszej obserwacji zachowań 
bohaterów nie tylko w kontekście wiary 
lub jej braku, ale także często pokaza-
nych w najprostszej relacji życiowej: 
matka-dziecko. W dokumencie Marcina 
janosa Krawczyka matka jest fundamen-
tem, na którym budowana jest rodzina 
i wiara. Po filmie spotkanie z reżyserem 
Marcinem janosem Krawczykiem. Pole-
camy!  źródło: http://kinoada.blogspot.com/

PODSUMOWANIE  
FINaNSOWe  
ROKU 2013

W 
niedzielę 9 lutego ks. kan. 
Zygmunt Niewęgłowski, pro-
boszcz naszej parafii, przedsta-

wił sprawozdanie finansowe za rok 2013. 
W czasie ogłoszeń w ramach każdej mszy 
świętej przedstawione zostały docho-
dy i wydatki parafii, omówione prace 
remontowe i modernizacyjne oraz stan 
budowy nowej plebanii.  Ks. proboszcz 
podziękował wszystkim, którzy poświę-
cają swój czas i siły, troszcząc się o dobro 
parafii i piękno naszego kościoła - wszyst-
kim współpracownikom i parafianom, 
którzy ofiarami składanymi na tacę i daro-
wiznami wspierają funkcjonowanie naszej 
świątyni.

SPraWOzDaNIe 
z DZIAŁAń FUNDACJI 

W ROKU 2013

9 
lutego pan Damian Pietrzyk, wice-
prezes Fundacji ks. Ryszarda Ru-
mianka, działającej przy naszej para-

fii, przedstawił sprawozdanie roczne z dzia-
łalności Fundacji. Podkreślił pracę na rzecz 
środowiska włochowskiego i wymienił 
szereg inicjatyw podejmowanych w parafii 
przez Fundację, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zajęć dla dzieci. Przegląd wydarzeń 
animowanych przez Fundację zamieścili-
śmy w poprzednim numerze „uwierzyć”. 

DZIEń cHOreGO

11 
lutego w liturgiczne wspomnienie 
Matki Bożej z lourdes obchodzili-
śmy Światowy Dzień Chorego. Tego 

dnia o godz. 18.00 w naszej parafii została 
odprawiona msza św. za chorych i cierpią-
cych. Wysłuchaliśmy też orędzia papieża 
Franciszka na XXII Światowy Dzień Chore-
go. Kolejna msza święta w intencji chorych 
połączona z udzieleniem sakramentu na-
maszczenia chorych odprawiona zostanie 
w czasie rekolekcji wielkopostnych  w so-
botę 22 marca o godz.11.00.

ZGŁOSZENIA 
DO SacrO SONG

D
o 27 kwietnia przyjmowane są 
zgłoszenia do udziału w konkur-
sie piosenki religijnej Sacro Song, 

organizowanym przez Szkołę Podsta-
wową nr 66 im. Ks. juliana Chrości-
ckiego i Fundację im. ks. prof. Ryszarda 
Rumianka działającą przy naszej para-
fii. Przesłuchania konkursowe odbędą 
się 12 maja w siedzibie szkoły. Szcze-
gółowe inforamacje i karta zgłosze-
nia w zakładce KONKuRSy na stronie 
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl

STaTYSTYKI ParaFIaLNe 
2013 

15 par udzieliło sobie sakramentu 
małżeństwa w naszym kościele

29 dzieci przystąpiło po raz pierwszy  
do sakramentów pokuty i Eucharystii

39 osób przyjęło sakament bierzmowania
54 parafian zmarło w ubiegłym roku

70 dzieci przyjęło  
sakrament chrztu świętego

116 osób przyjęło sakament 
namaszczenia chorych

64 000 Komunii świętych  
rozdano w ciągu całego roku

fot. Archiwum „uwierzyć”
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30 marca w IV niedzielę Wielkiego Postu (Niedziela laetare) przeprowadzo-
na będzie zbiórka żywności na rzecz osób potrzebujących i kwesta na dzieła 
świąteczne Parafialnego Zespołu Caritas. Pamiętając wspaniałą odpowiedź 
naszych parafian na apel o pomoc przed Świętami Bożego Narodzenia, po 
raz kolejny zwracamy się  do Was z prośbą o wsparcie. Chcielibyśmy znów 
przygotować paczki świąteczne dla dzieci i rodzin oraz osób chorych i w po-
deszłym wieku. ufamy, że wezwanie Kościoła do wielkopostnej jałmużny po-
ruszy serca wszystkich i pozwoli nam odpowiedzieć na zachętę św. Pawła, 
żeby „wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana jezusa, który powiedział: 
Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35). 

5 bezdomnym
17 osobom uzależnionym 

od alkoholu
26 osobom niepełnosprawnym

37 bezrobotnym
47 rodzinom z dziećmi

62 osobom chorym 
i w podeszłym wieku

Razem 278 osób (dzieci i dorośli) 
otrzymało pomoc od Parafialnego Ze-
społu Caritas w 2013 roku.
Za wsparcie, modlitwę, dobre słowo 
i  pomoc przy naszych akcjach ser-
decznie dziękujemy. Zapraszamy do 
współpracy wolontariuszy i darczyń-
cow. Czeka na ciebie Chrystus ukryty 
w ubogich.

KOMU DZIĘKI WAM UDAŁO SIĘ POMÓC 
W 2013 ROKU

Kilka tygodni temu GuS zaprezentował Raport  „Warunki życia rodzin w Pol-
sce”. W badaniu wzięło udział  37 375 gospodarstw domowych. Analizy doty-
czą m.in. ubóstwa, w tym ubóstwa osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. 
Dane są zatrważające.  Wynika z nich m.in., że:

• 1/5 rodzin posiadających co najmniej troje dzieci ze względu na ubóstwo 
odmawia sobie mięsa, podobnie postępuje 1/4 rodziców samotnie 
wychowujących dzieci. 

• Blisko 1/4 rodzin wielodzietnych ma problemy z opłaceniem mieszkania, 
a 1/3 samotnych rodziców ma kłopoty ze spłatą kredytów.

• W niedostatku lub biedzie żyje blisko półtora miliona dzieci,  a pół miliona 
ze względów finansowych nie korzysta z płatnej specjalistycznej pomocy 
lekarskiej. 

• Zagrożonych ubóstwem jest 23% społeczności wiejskiej i 11% społeczności 
miejskiej. ubóstwo grozi 40%  rodzin wielodzietnych i 25% rodzin, gdzie 
dzieci wychowuje jeden rodzic. 

• Aż 50% rodziców samotnie wychowujących dzieci deklarowało potrzebę 
pomocy ze strony odpowiednich instytucji publicznych. Taką potrzebę 
zgłasza też 46% rodzin wielodzietnych.

ZACHĘCAMY, BY 
1 % PODAtKU 

PRZEZNACZYĆ NA 
carITaS W NaSzeJ 

ParaFII

jak co roku możesz sprawić, że 
1% Twojego podatku dochodo-
wego trafi nie do wspólnego wor-
ka podatkowego a bezpośrednio 
do ludzi potrzebujących pomocy. 
Zacęcamy, by przekazać na rzecz 
Caritas naszej parafii kwotę jed-
nego procenta swojego podat-
ku dochodowego. Szczegóły na 
okładce tego numeru „uwierzyć”, 
na ulotkach w kościele i na stronie 
www.swietateresa.pl
 

W imieniu 
potrzebujących 
dziękujemy!

WSPOMÓŻ DZIECI I UBOGICH 
PRZED śWIĘtAMI

Raport GUS - sytuacja rodzin w Polsce
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ŻYCIE  
DZIĘKI SŁOWU 

BOGA
KAtECHEZY tRWAJĄ

W 
17 parafiach warszawskich 
trwają katechezy dla młodzie-
ży i dorosłych, prowadzące 

do wiary dojrzałej. Dają one możliwość 
wejścia na drogę nawrócenia i stwarza-
ją możliwość rozwoju ducha modlitwy, 
pogłębiania wiary, poznawania Pisma 
Świętego, uczenia się aktywnego uczest-
nictwa w liturgii i głębszego przeżywa-
nia tajemnic zbawienia dokonujących się 
w celebracjach Kościoła. 

Powszechnie używa się określenia 
„Neokatechumenat”, bo Drogę, na której 
oczywiście nie powtarza się chrztu, zasad-
niczo proponuje się ludziom, którzy już 
zostali ochrzczeni, lecz nie posiadają wy-
starczającej formacji chrześcijańskiej. jako 
inicjacja chrześcijańska Droga nie może 
być rozumiana jako zrzeszenie, ruch czy 
samodzielna instytucja, jest procesem for-
macyjnym. Ten proces formacyjny pełni 
rolę służebną w parafiach, by otwierać 

duszpasterstwo ewangelizowania mło-
dzieży i dorosłych, prowadząc ale i przy-
wołując do wiary także oddalonych.

Zatem istotą jest otwieranie dro-
gi nawrócenia w parafii, aby stopnio-
wo, etap za etapem, w katechumenacie 
pochrzcielnym, przeżywanym w małych 
wspólnotach, utworzonych przez osoby 
w różnym wieku, o różnej pozycji spo-
łecznej, wykształceniu i kulturze, po-
magać ludziom doświadczać, co znaczy 
być chrześcijanami i wzrastać w wierze. 
Wspólnoty takie powstają dzięki otwar-
tym dla wszystkich katechezom – prze-
powiadaniu Ewangelii. W 56 parafiach 
Metropolii Warszawskiej jest ok. 220 
wspólnot liczących po 30-50 osób, przy 
czym ponad 2/3 to parafie i wspólnoty 
Archidiecezji Warszawskiej. W naszej 
parafii istnieją dwie wspólnoty.  Cały czas 
trwają jeszcze katechezy, na które ser-
decznie zapraszamy.

1 lutego z przedstawicielami Dro-
gi Neokatechumenalnej z całego świa-
ta  spotkał się Papież Franciszek. Wyra-
ził uznanie dla radości wiary i żarliwości 
świadectwa jej uczestników. Szczególne 
pozdrowienia skierował do czterystu 
czternastu rodzin posłanych na misje 
w różne części świata i podziękował za 
to wszystko, co neokatechumenat czyni 
w Kościele i w świecie. „Ewangelizujcie Papież Franciszek wraz z inicjatorem Drogi Neokatechumenalnej Kiko Arguello
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z miłością, nieście wszystkim miłość Boga. 
Powiedzcie tym, których napotkacie na 
drogach waszej misji, że Bóg kocha czło-
wieka, takim, jakim jest, także z jego ogra-
niczeniami, pomyłkami i grzechami. Po to 
bowiem posłał swojego Syna, aby wziął na 
siebie nasze grzechy. Bądźcie posłańcami 
i świadkami nieskończonej dobroci nie-
wyczerpalnego miłosierdzia Ojca” - ży-

czył Drodze Neokatechumenalnej papież 
Franciszek. jednocześnie powierzył Maryi, 
aby w jej szkole, osoby te były misjonarza-
mi gorliwymi i radosnymi. Wśród posła-
nych na misje do Chin był m.in. ks. Artur 
Awdalian, były wikariusz naszej parafii.

2 marca gościliśmy w naszej para-
fii Archidiecezjalne Seminarium Misyj-
ne „Redemptoris Mater”, w którym do 

posługi misyjnej przygotowują się osoby 
związane z Drogą Nekatechumenalną. 
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne wy-
głosi ks. dr Robert Skrzypczak, absolwent 
tego seminarium i nasz dawny wikariusz. 
Księdza Roberta mieliśmy okazję słuchać 
podczas mszy świętej na Boże Ciało 
w 2012 i 2013 roku. 

Na podstawie: www.archidiecezja.warszawa.pl

Papież Franciszek posyła ks. Artura wraz z rodzinami na misje.  fot. www.vatican.va
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rOK  
PAPIEŻA  

FraNcISzKa
Zainspirowani wydaniem fragmentów homilii papieża Franciszka 

przez krakowskie wydawnictwo Rafael (Perełki z Domu św. Marty), 
prezentujemy nasz autorski wybór myśli Ojca Świętego  

polecając je jako lekturę na Wielki Post.

***
Mówiąc otwarcie, Duch Święty nam przeszkadza, 
ponieważ wprawia nas w ruch, każe iść, popycha 

Kościół do pójścia naprzód. A my jesteśmy jak Piotr 
podczas Przemienienia: „Ach, jak pięknie jest tu być 

razem”, i [chcemy], żeby nam nie przeszkadzał. 
Chcemy, by Duch Święty przysnął, chcemy Go 

oswoić. Ale to nie działa, bo On jest Bogiem, jest 
wiatrem, który wieje kędy chce i nikt nie wie skąd. 
Jest mocą Boga, jest tym, kto daje nam pocieszenie 

i siłę do pożądania naprzód. Ale to podążanie 
naprzód nam przeszkadza. Łatwiejsza jest wygoda.

***
Zawsze, także wśród nas, istnieje opór wobec 

Ducha Świętego.

***
Kroczenie w ciemności oznacza bycie zadowolonym 

z siebie, przekonanym, że nie potrzebuje się 
zbawienia. To są właśnie ciemności!

***
Kiedy służba Panu staje się tak ciężkim jarzmem, 
zamknięte są podwoje wspólnot chrześcijańskich: 

nikt nie chce przyjść do Pana. Natomiast my 
wierzymy, że jesteśmy zbawieni dzięki łasce 

Pana Jezusa.

***
Z księciem tego świata nie można dialogować, 

niech to będzie jasne! Można jedynie odpowiadać 
Słowem Bożym, które nas broni.

***
Prośmy o łaskę przyzwyczajenia się do obecności 

tego towarzysza drogi, Ducha Świętego, tego 
świadka Jezusa, który nam mówi, gdzie jest Jezus, 

jak znaleźć Jezusa, co nam Jezus mówi. Prośmy 
o łaskę zażyłości – wszak jest to przyjaciel.

***
Gdybyśmy chcieli mieć radość tylko dla siebie, to 

w końcu ona słabnie, nasze serce staje się trochę zo-
bojętniałe, a nasze oblicze nie przekazuje owej wiel-
kiej radości, ale tę nostalgię, melancholię, która nie 

jest zdrowa. Czasami tacy chrześcijanie mają bardziej 
melancholijną twarz „papryki w occie” niż właśnie ob-

licze ludzi radosnych, mających piękne życie. 

***
A gdy nadchodzi trochę próżności i ktoś sądzi, 
że jest po trosze laureatem Nagrody Nobla 

w dziedzinie świętości, również pamięć czyni nam 
dobrze: „Pamiętaj, skąd ciebie podniosłem; z krańca 
owczarni”. Kiedy chrześcijanin nie ma pamięci nie 
jest chrześcijaninem, lecz bałwochwalcą, gdyż stoi 
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przed bogiem, który nie ma drogi, nie zna drogi, 
a nasz Bóg idzie z nami, wchodzi między nas, idzie 

z nami. Wraz z nami tworzy dzieje.

***
Jakże wiele plotkujemy my, chrześcijanie! 

Plotkowanie jest właściwie obdzieraniem ze skóry. 
Wyrządzanie szkody jeden drugiemu. Jakby się 
chciało drugiego pomniejszyć: zamiast samemu 

wzrastać, sprawiam, by drugi był niżej,  
a sam czuję się wielki.

***
Gotowi jesteśmy iść  za Panem, ale tylko do 

pewnego momentu. To właśnie sprawia dobrobyt. 
Rzuca nas on na kolana, odziera nas z tej odwagi, 

mocnej odwagi, by iść tuż koło Jezusa.

***
Tak trudno zerwać z sytuacją grzeszną. Jakie to 
trudne! Także w pokusie, jakże to trudne! Ale 

głos Boga mówi nam: uciekaj! Nie możesz tutaj 
walczyć, bo ogień i siarka cię zabiją. Uciekaj! Święta 
Teresa od Dzieciątka Jezus uczyła nas, że czasami, 
w pewnych pokusach, jedynym rozwiązaniem jest 

ucieczka i niewstydzenie się, że uciekamy; uznanie, 
że jesteśmy słabi i musimy uciekać. Uciec, aby pójść 

naprzód na drodze Jezusa.

***
Pojednanie jest stworzeniem świata na nowo: to 

najgłębsza misja Jezusa. Odkupienie nas wszystkich, 

grzeszników. Jezus czyni to nie słowami, nie za 
pomocą gestów, nie idąc drogą! Czyni to poprzez 
swoje ciało! To właśnie On, Bóg, staje się jednym 

z nas, człowiekiem, aby nas leczyć od wewnątrz, nas, 
grzeszników.

***
Musimy dotknąć ran Jezusa, musimy otoczyć 

czułością rany Jezusa, musimy troskliwie leczyć rany 
Jezusa, musimy całować rany Jezusa i to dosłownie. 
Pomyślmy, co się przydarzyło św. Franciszkowi, kiedy 
objął trędowatego? To samo, co Tomaszowi – jego 

życie się zmieniło.

***
Wyznanie naszych grzechów nie jest sesją 

psychoterapii ani też pójściem na salę tortur. To 
powiedzenie Bogu: „Panie, jestem grzesznikiem”, 
ale za pośrednictwem brata, aby to powiedzenie 
było też konkretne. „Jestem grzesznikiem z tego, 

tamtego i jeszcze jednego powodu”. 

***
Bóg wychodzi, aby nas szukać, i ma pewną słabość 
miłości wobec tych, którzy się najbardziej oddalili, 
którzy się zagublili... Idzie i ich szuka. A jak szuka? 

Szuka aż po kres, jak ów pasterz, ktory idzie 
w ciemno, szuka aż znajdzie zaginioną owcę; jak 
kobieta, która gdy straci monetę, zapala lampę, 
wymiata dom i dokładnie szuka. Tak też szuka 

Bóg. „Teg dziecka nie stracę, jest moje. Nie chcę go 
stracić!”. Ależ to nasz Ojciec: zawsze nas szuka.



ORĘDZIE OJCA śWIĘtEGO FRANCISZKA  
NA WIELKI POSt 2014 ROKU

UBÓStWO I BOGACtWO 
CHRYStUSA

Drodzy Bracia i Siostry!
W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić 
się z wami kilkoma refleksjami, które mo-
gą wam być pomocne na drodze nawróce-
nia osobistego i wspólnotowego. Punktem 
wyjścia niech będą słowa św. Pawła: „Zna-
cie przecież łaskę Pana naszego jezusa 
Chrystusa, który będąc bogatym, dla was 
stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim 
ubogacić” (2Kor 8,9). Apostoł zwraca się 
do chrześcijan Koryntu, zachęca ich, aby 
szczodrze dopomogli wiernym w jerozo-
limie, którzy są w potrzebie. Co mówią 
nam, współczesnym chrześcijanom, te 
słowa św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj 
wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego 
w rozumieniu ewangelicznym?

1. Łaska Chrystusa
Słowa te mówią nam przede wszystkim, 
jaki jest styl Bożego działania. Bóg nie 
objawia się pod postaciami świato-
wej potęgi i bogactwa, ale słabości 
i ubóstwa: „będąc bogatym, dla was stał 
się ubogim...”. Chrystus, odwieczny Syn 
Boży, mocą i chwałą równy Ojcu, stał się 
ubogi; wszedł między nas, stał się bliski 
każdemu z nas; obnażył się, „ogołocił”, 
aby stać się we wszystkim podobny do 
nas (por. Flp 2,7; hbr 4,15). Wcielenie 
Boże to wielka tajemnica! Ale źródłem 
tego wszystkiego jest Boża miłość, mi-
łość, która jest łaską, ofiarnością, prag-
nieniem bliskości, i która nie waha się po-
święcić i złożyć w darze samej siebie dla 
dobra umiłowanych stworzeń. Kochać 
znaczy dzielić we wszystkim los isto-
ty kochanej. Miłość czyni podobnym, 
ustanawia równość, obala mury i usuwa 
dystans. To właśnie Bóg uczynił dla nas. 
jezus przecież „ludzkimi rękami wyko-
nywał pracę, ludzkim umysłem myślał, 
ludzką wolą działał, ludzkim sercem ko-
chał. Zrodzony z Maryi Dziewicy stał się 
prawdziwie jednym z nas, podobny do 
nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu” 
(Sobór Wat. II, Konst. duszpast. Gaudium 
et spes, 22).

jezus stał się ubogi nie dla ubóstwa 
samego w sobie, ale – jak pisze św. Pa-
weł – po to, „aby was ubóstwem swoim 
ubogacić”. To nie jest gra słów czy tylko 
efektowna figura retoryczna! Przeciwnie, 
to synteza Bożej logiki, logiki miłości, logi-
ki Wcielenia i Krzyża. Bóg nie chciał, by 
zbawienie spadło na nas z wysoka, ni-
czym jałmużna udzielona przez litości-
wego filantropa, który dzieli się czymś, 
co mu zbywa. Nie taka jest miłość 
Chrystusa! Kiedy jezus zanurza się w wo-
dach jordanu i przyjmuje chrzest z rąk jana 
Chrzciciela, nie dlatego to czyni, że potrze-
buje pokuty czy nawrócenia; czyni to, aby 
stanąć pośród ludzi potrzebujących prze-
baczenia, pośród nas grzeszników, i wziąć 
na swoje barki brzemię naszych grzechów. 
taką wybrał drogę, aby nas pocieszyć, 
zbawić, uwolnić od naszej nędzy. Zasta-
nawiają nas słowa Apostoła, że zostaliśmy 
wyzwoleni nie przez bogactwo Chrystusa, 
ale przez jego ubóstwo. A przecież św. Pa-
weł dobrze zna „niezgłębione bogactwo 
Chrystusa” (Ef 3,8), „dziedzica wszystkich 
rzeczy” (por. hbr 1,2).

Czym zatem jest ubóstwo, którym je-
zus nas wyzwala i ubogaca? jest nim właś-
nie sposób, w jaki jezus nas kocha, w jaki 
staje się naszym bliźnim, niczym Dobry 
Samarytanin, który pochyla się nad półży-
wym człowiekiem, porzuconym na skraju 
drogi (por. Łk 10,25 nn). Tym, co daje nam 
prawdziwą wolność, prawdziwe zbawie-
nie i prawdziwe szczęście, jest jego miłość 
współczująca, tkliwa i współuczestniczą-
ca. Chrystus ubogaca nas swoim ubó-
stwem przez to, że staje się ciałem, 
bierze na siebie nasze słabości, nasze 
grzechy, udzielając nam nieskończo-
nego miłosierdzia Bożego. ubóstwo 
Chrystusa jest jego największym boga-
ctwem: jezus jest bogaty swoim bezgra-
nicznym zaufaniem do Boga Ojca, swoim 
bezustannym zawierzeniem Ojcu, bo za-
wsze szuka tylko jego woli i jego chwały. 
jest bogaty niczym dziecko, które czuje 
się kochane, samo kocha swoich rodziców 

i ani na chwilę nie wątpi w ich miłość i czu-
łość. Bogactwo Jezusa polega na tym, 
że jest Synem. jedyna w swoim rodzaju 
więź z Ojcem to najwyższy przywilej te-
go ubogiego Mesjasza. jezus wzywa nas, 
byśmy wzięli na siebie jego „słodkie jarz-
mo”, to znaczy byśmy wzbogacili się jego 
„bogatym ubóstwem” albo „ubogim bo-
gactwem”, byśmy wraz z Nim mieli udział 
w jego Duchu synowskim i braterskim, 
stali się synami w Synu, braćmi w pierwo-
rodnym Bracie (por. Rz 8,29).

Znane jest powiedzenie, że jedyny 
prawdziwy smutek to nie być świę-
tym (l. Bloy); moglibyśmy też powie-
dzieć, że istnieje jedna tylko prawdziwa 
nędza: nie żyć jak synowie Boga i bra-
cia Chrystusa.

2. Nasze świadectwo
Moglibyśmy pomyśleć, że taka „droga” 
ubóstwa była odpowiednia dla jezusa, my 
natomiast, którzy przychodzimy po Nim, 
możemy zbawić świat odpowiednimi 
środkami ludzkimi. Tak nie jest. W każ-
dym czasie i miejscu Bóg nadal zbawia 
ludzi i świat poprzez ubóstwo Chry-
stusa, bo On staje się ubogi w sakra-
mentach, w Słowie i w swoim Koście-
le, który jest ludem ubogich. Bogactwo 
Boga nie może się udzielać poprzez nasze 
bogactwo, ale zawsze i wyłącznie poprzez 
nasze ubóstwo, osobiste i wspólnotowe, 
czerpiące moc z Ducha Chrystusa.

Na wzór naszego Nauczyciela jeste-
śmy jako chrześcijanie powołani do tego, 
aby dostrzegać różne rodzaje nędzy tra-
piącej naszych braci, dotykać ich dłonią, 
brać je na swoje barki i starać się je ła-
godzić przez konkretne działania. Nę-
dza to nie to samo co ubóstwo; nędza 
to ubóstwo bez wiary w przyszłość, 
bez solidarności, bez nadziei. Możemy 
wyróżnić trzy typy nędzy. Są to: nędza ma-
terialna, nędza moralna i nędza duchowa. 
Nędza materialna to ta, którą potocznie 
nazywa się biedą, i która dotyka osoby 
żyjące w warunkach niegodnych ludzkich 
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istot, pozbawione podstawowych praw 
i dóbr pierwszej potrzeby, takich jak żyw-
ność, woda, higiena, praca, szanse na roz-
wój i postęp kulturowy. W obliczu takiej 
nędzy Kościół spieszy ze swoją posługą, 
ze swoją diakonią, by zaspokajać potrzeby 
i leczyć rany oszpecające oblicze ludzko-
ści. W ubogich i w ostatnich widzimy 
bowiem oblicze Chrystusa; miłując 
ubogich i pomagając im, miłujemy 
Chrystusa i Jemu służymy. Nasze dzia-
łanie zmierza także do tego, aby na świe-
cie przestano deptać ludzką godność, by 
zaniechano dyskryminacji i nadużyć, które 
w wielu przypadkach leżą u źródeł nędzy. 
Kiedy władza, luksus i pieniądz urastają do 
rangi idoli, stawia się je ponad nakazem 
sprawiedliwego podziału zasobów. Trzeba 
zatem, aby ludzkie sumienia nawróciły się 
na drogę sprawiedliwości, równości, po-
wściągliwości i dzielenia się dobrami.

Nie mniej niepokojąca jest nędza 
moralna, która czyni człowieka nie-
wolnikiem nałogu i grzechu. Ileż ro-
dzin żyje w udręce, bo niektórzy ich 
członkowie – często młodzi – popadli 
w niewolę alkoholu, narkotyków, ha-
zardu czy pornografii! Iluż ludzi zagu-
biło sens życia, pozbawionych zostało 
perspektyw na przyszłość, utraciło 
nadzieję! I iluż ludzi zostało wepchniętych 
w taką nędzę przez niesprawiedliwość 
społeczną, przez brak pracy, odbierający 
godność, jaką cieszy się żywiciel rodziny, 
przez brak równości w zakresie prawa do 
wykształcenia i do ochrony zdrowia. Takie 
przypadki nędzy moralnej można słusz-
nie nazwać zaczątkiem samobójstwa. Ta 
postać nędzy, prowadząca także do ruiny 
ekonomicznej, wiąże się zawsze z nędzą 
duchową, która nas dotyka, gdy oddalamy 
się od Boga i odrzucamy jego miłość. Jeśli 
sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, 
który w Chrystusie wyciąga do nas rę-
kę, bo wydaje się nam, że jesteśmy sa-
mowystarczalni, wchodzimy na drogę 
wiodącą do klęski. Tylko Bóg prawdziwie 
zbawia i wyzwala.

Ewangelia to prawdziwe lekarstwo 
na nędzę duchową: zadaniem chrześ-
cijanina jest głosić we wszystkich śro-
dowiskach wyzwalające orędzie o tym, 
że popełnione zło może zostać wyba-
czone, że Bóg jest większy od naszego 
grzechu i kocha nas za darmo i zawsze, 
że zostaliśmy stworzeni dla komunii 
i dla życia wiecznego. Bóg wzywa nas, 
byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowi-
ny o miłosierdziu i nadziei! Dobrze jest za-
znać radości, jaką daje głoszenie tej dobrej 
nowiny, dzielenie się skarbem, który został 

nam powierzony, aby pocieszać strapione 
serca i dać nadzieję wielu braciom i sio-
strom pogrążonym w mroku. Trzeba iść 
śladem jezusa, który wychodził naprzeciw 
ubogim i grzesznikom niczym pasterz szu-
kający zaginionej owcy, wychodził do nich 
przepełniony miłością. Zjednoczeni z Nim, 
możemy odważnie otwierać nowe drogi 
ewangelizacji i poprawy ludzkiej kondycji.

Drodzy bracia i siostry, niech w tym 
czasie Wielkiego Postu cały Kościół będzie 
gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nę-
dzy materialnej, moralnej i duchowej, gor-
liwe świadectwo o orędziu Ewangelii, któ-
rego istotą jest miłość Ojca miłosiernego, 
gotowego przygarnąć w Chrystusie każ-
dego człowieka. Będziemy do tego zdolni 
w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się 
do Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił 
nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas 
ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się za-

stanowimy, czego możemy się pozbawić, 
aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym 
ubóstwem. Nie zapominajmy, że praw-
dziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby 
bezwartościowe, gdyby nie miało wy-
miaru pokutnego. Budzi moją nieuf-
ność jałmużna, która nie boli.

Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy 
„jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wie-
lu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają 
wszystko” (2 Kor 6,10), niech utwierdza 
nas w tych postanowieniach, niech umac-
nia w nas wrażliwość na ludzką nędzę i po-
czucie odpowiedzialności, abyśmy stawali 
się miłosierni i spełniali czyny miłosierdzia. 
W tej intencji będę się modlił, aby każdy 
wierzący i każda społeczność kościelna 
mogli owocnie przeżyć czas Wielkiego Po-
stu, proszę was też o modlitwę za mnie. 
Niech Chrystus wam błogosławi, a Matka 
Boża ma was w swojej opiece.

Alonso Cano, ukrzyżowanie, XVII wiek, Muzeum Prado Madryt.
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W
ielki Post to drugi w roku li-
turgicznym okres oczekiwania 
i przygotowania. Z założenia 

jest to czas przygotowania do Paschy. 
Niewątpliwie duży wpływ na powstanie 
praktyki postu miała liturgia katechume-
nów przygotowujących się do przyjęcia 
sakramentu chrztu.

Obecnie pościmy przez 40 dni. liczba 
ta nie jest przypadkowa – Chrystus pościł 
40 dni na pustyni, w Starym Testamencie 
wody potopu okrywały ziemię przez 40 
dni, 40 dni przebywał Mojżesz na Synaju, 
40 lat trwała wędrówka ludu Wybranego 
po pustyni… liczba 40 wiąże się w Bi-
blii z czasem zarezerwowanym dla dzieł 
oczyszczenia i przygotowania. 

Początkiem Wielkiego Postu jest Środa 
Popielcowa. Nie zawsze tak było. Formal-
nie została ustanowiona na Soborze Try-
denckim, przedtem różnie wyznaczano 
początek tego okresu. Wynika to stąd, że 
w pierwszych wiekach post obowiązywał 
na 40 godzin przed Wielkanocą. Potem 
wydłużono ten okres do 40 dni, uznając 
za początek Wielkiego Postu szóstą nie-
dzielę przed Wielkanocą, a jeszcze póź-
niej uwzględniono szczególny charakter 
niedzieli, która nie jest w Kościele dniem 
postnym, wyłączając ją z rachuby postnych 
dni. jeszcze przed II Soborem Watykań-
skim obowiązywał okres Przedpościa – 70 
dni przed Wielkanocą, stąd Środa Popiel-
cowa była bardziej półmetkiem i wejściem 
w ściślejszy post, niż jego początkiem.

W okresie Wielkiego Postu Kościół 
w szczególny sposób przypomina o trzech 
filarach życia duchowego – o modlitwie, 
poście i jałmużnie. Czasami zdarza się te 
praktyki lekceważyć, traktować jako opcje 
do wyboru, z których można, ale nie trze-
ba skorzystać. Tak naprawdę są one jed-
nak fundamentem życia chrześcijańskiego 
– i to nie tylko w czasie czterdziestu dni 
Wielkiego Postu, ale na całe życie. Okres 
40 dni ma nam jedynie pozwolić lepiej, 

WYMAGAJĄCA 
DrOGa

głębiej poznać to, co mamy praktykować 
w ciągu całego roku.

Modlitwa
Modlitwa powinna być codzienną prakty-
ką chrześcijanina – cóż więc jest szcze-
gólnego w wielkopostnej praktyce mod-
litwy? Modlitwa powinna w nas kształto-
wać postawę miłości, tak w relacji do Bo-
ga, jak i do drugiego człowieka. W czasie 
Wielkiego Postu mamy sobie o tej praw-
dzie przypominać w szczególny sposób 
– modlitwa tego czasu powinna być in-
tensywniejsza i częstsza. Dzięki otwarciu 
się na działanie Boga („bądź wola Twoja, 
jako w niebie, tak i na ziemi”) chrześci-
janin otrzymuje łaski i siły potrzebne do 
nawrócenia, do walki z brakiem miłości, 
z niechęcią, urazami, gniewem, zawiś-
cią i wszystkim, co oddziela go od Boga 
i bliźniego. Na modlitwie również podle-
gają weryfikacji nasze postawy, motywy 
działania, decyzje. Nieodzownym wa-
runkiem jest osobista zgoda człowieka na 
plan, jaki Bóg ma wobec niego – bez tego 
cały sens modlitwy, jak i innych praktyk 
religijnych, zostaje wypaczony. Zgoda ta 
uzdalnia też do wyrzeczenia się tego, co 
do Bożego planu nie należy.

Post
Znakiem szczególnym, rozpoznawanym 
i kojarzonym ze Środą Popielcową jest po-
sypanie głów popiołem. Gest ten wywodzi 
się z kultury ludów semickich, gdzie w ten 
sposób okazywano wejście w czas postu, 
pokuty i żałoby. W Kościele Katolickim 
zwyczaj ten pojawił się w VIII wieku. Był 
on przeznaczony dla pokutników, którzy 
na okres Wielkiego Postu byli wyłączeni 
z uczestnictwa w liturgii aż do Wieczerzy 
Pańskiej. Popiół pochodzi ze spalenia ubie-
głorocznych palm wielkanocnych, które 
symbolizują żywotność – dlatego popiół 
zwraca uwagę na kruchość i przemijalność 
życia. Wiążą się z tym słowa, będące cyta-

tami z Pisma Świętego, a które wypowiada 
kapłan, posypując wiernym głowy: „Z pro-
chu powstałeś i w proch się obrócisz” oraz 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 
Na samym tym geście nie można się jed-
nak zatrzymać – post Chrystusa na pustyni 
ukazuje, że w praktykach postnych chodzi 
o stworzenie przestrzeni dla Boga, spot-
kanie się z jego łaską, synowski kontakt 
z Nim. Dlatego właśnie praktyka postu nie 
może się ograniczać do przysłowiowego 
niejedzenia słodyczy. Chodzi o wyrze-
czenie się tego, co oddziela człowieka od 
Boga (nawet jeśli obiektywnie nie jest to 
grzeszne, zakazane czy szkodliwe – jed-
nak cóż z tego, że ktoś zachowywałby 
post od pewnych pokarmów, gdyby jed-
nocześnie godził się na uzależnienie od 
czegoś innego?). O zdanie się całkowicie 
na jego łaskę, jego opiekę. O pozbycie 
się wszelkich ludzkich zabezpieczeń, któ-
re pozwalają żyć w przekonaniu, że sami 
panujemy nad własnym życiem. W takim 
rozumieniu post i asceza mają być zaan-
gażowaniem zmierzającym do panowania 
nad tym, co zakłóca nasze życie ducho-
we. Sposób, w jaki pościmy, powinien 
być więc  dostosowany do realiów i wa-
runków życia każdego z nas. Inaczej bę-
dzie wyglądał post łasucha, a inaczej post 
osoby uzależnionej od używek czy gier 
komputerowych. Dzieło postu powinno 
być zawsze adekwatne do tego, kim jeste-
śmy. Takie rozumienie postu wymaga jed-
nak dogłębnej znajomości samego siebie. 
Ale do poznawania siebie, swoich słabości 
i ograniczeń, jesteśmy w Wielkim Poście 
zaproszeni.

Praktyka postu ma nas również zapro-
wadzić dalej – nie można się zatrzymać 
tylko na ograniczaniu siebie w taki czy 
inny sposób. uzyskanymi w ten sposób 
dobrami (zaoszczędzone na przyjemnoś-
ciach pieniądze, uzyskany przez rezygnację 
z oglądania telewizji czas) mamy się dzielić 
z bliźnimi. 

Uwierzyć12



Jałmużna
O ile modlitwa i post mają kształtować 
wnętrze człowieka, o tyle jałmużna jest 
ich wynikiem – przez otwarcie się na Boga 
i życie w rzeczywistości wspólnoty Kościo-
ła, otwieramy się na drugiego człowieka, 
który właśnie przez wspólnotę Kościoła 
staje się bratem, siostrą. Dawanie jałmuż-
ny w ukryciu, tak aby „twoja lewa ręka nie 
wiedziała, co robi prawa” (por. Mt, 6,3), 
ma uczyć po pierwsze delikatności i wraż-
liwości względem potrzebujących. To lu-
dzie, tacy sami jak my, którzy mają swoje 
marzenia, pragnienia, godność. Nie jest 
prawdą, że przez swoją sytuację muszą się 
zadowolić byle jaką pomocą. Bylejakość 
nie ma nic wspólnego z miłością, a jał-
mużna ma wynikać bezpośrednio z miło-
ści. Druga nauka dotycząca dyskretnego 
dawania jałmużny wskazuje na to, że po-
winna to być praktyka niemal odruchowa, 
codzienna, a jednocześnie będąca świado-
mą decyzją czynienia dobra. Wielki Post 
jest czasem, w którym mamy się nauczyć 
troski o bliźniego – po to, aby potem tę 
troskę praktykować przez cały rok. Nie 
wystarczy ograniczenie się do wrzucenia 
datku do puszki – każdego roku, w czasie 
każdego Wielkiego Postu mamy nauczyć 
się, co jeszcze możemy robić dla bliźnich, 
w jaki sposób okazać swoją miłość, jed-
ność, troskę.  

Każdy może dać jałmużnę z tego, 
co ma – nie chodzi w niej przecież tylko 
o dawanie pieniędzy. Coraz częściej waż-
niejsze jest danie drugiemu człowiekowi 
swojego czasu, poświęcenie mu chwili 
uwagi, spojrzenie w oczy, dobre słowo, 
wlanie w serce odrobiny nadziei – w dzi-
siejszych czasach żyjemy w coraz więk-
szym pośpiechu i samotności, nie dajemy 
sobie okazji, by zwyczajnie razem pobyć. 
A wielu ludzi potrzebuje tego bardziej niż 
wsparcia materialnego. Do późnego śred-
niowiecza jałmużna tłumaczona była jako 
troska o wyrównanie różnic stanowych 
– nie tylko typu materialnego. Obecnie 
przedmiotem troski chrześcijan powinno 
być wyrównywanie różnic społecznych, 
zapewnienie dzieciom równego startu 
w życie, dbanie o godność ludzi starszych, 
chorych, samotnych czy staranie o nawró-
cenie grzeszników.

Podjęcie dzieła formowania serca i su-
mienia w Wielkim Poście nie jest proste 
– to wymagająca droga. Ale jedyna, która 
prowadzi do przeżycia Paschy, do wejścia 
w misterium Chrystusa, do otrzymania ła-
ski przemienienia serca. Do zbawienia.

Agnieszka Dzięgielewska  fot. sxc.hu
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StAń DO WALKI 
Ojcowie Kościoła o Wielkim Poście.

Kuszenie jezusa. Ilustracja z XIV-wiecznego brewiarza, St. Gallen, Szwajcaria
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T
radycja chrześcijańska wyróżnia 
siedem grzechów głównych, któ-
re dają początek innym grzechom. 

Początek tej systematyzacji sięga czasów 
egipskich ojców pustyni. Św. Ewagriusz 
z Pontu wyróżnił osiem złych myśli, któ-
rymi kuszony jest mnich żyjący na pusty-
ni. Odpowiadało to przekonaniu, że wal-
ka którą toczy uczeń jezusa obywa się 
przede wszystkim na poziomie myśli. Św. 
jan Kasjan, a potem św. Grzegorz Wielki 
odnieśli to do życia każdego chrześcijani-
na i  zmieniając nazwę (nie myśli, a wady, 
a dalej wprost: grzechy), liczbę i kolejność 
spopularyzowali ten schemat na Zacho-
dzie. Współcześnie Katechizm Kościoła 
Katolickiego wyróżnia siedem grzechów 
głównych: pycha, chciwość, zazdrość, 
gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo 
lub znużenie duchowe. 

Na zamieszcznej polichromii grzechy 
są ilustrowane przy pomocy niewiast i to-
warzyszących im zwierząt, które w trady-

cji chrześcijańskiej uosabiały poszczególne 
występki. Łacińskie nazwy tych grzechów 
to: superbia – pycha, której towarzyszy 
lis chwalący się swoim ogonem,  avaritia – 
chciwość z wilkiem obrazującym pożądanie 
(wilczy apetyt na dobra doczesne), luxuria 
– nieczystość, której towarzyszy świnia, in-

vidia – zazdrość, której towarzyszy dzik, 
gula – obżarstwo, żarłoczność, czy nie-
umiarkowanie, któremu towarzyszy lew, 
ira – gniew, kobieta w szale zabijająca swe 
dziecko i twarzyszący jej nieobliczalny 
niedźwiedź, acedia – lenistwo, tu wyob-
rażeniem jest uparty osioł. 

W tradycji chrześcijańskiej Wielki Post 
uchodzi za najpoważniejszy czas w życiu 
Kościoła, jest bowiem przygotowaniem 
do obchodów Paschy. O tym, jak właści-
wie należy go rozumieć i przeżywać, mó-
wią nam wiele Ojcowie Kościoła. 

Dlaczego pościmy? Jeśli ktoś cię spyta 
dlaczego pościsz, nie odpowiadaj, że z po-
wodu Paschy albo krzyża. Istotnie, nie po-
ścimy z powodu Paschy czy krzyża, ale z po-
wodu naszych grzechów, ponieważ zamie-
rzamy przystąpić do świętych misteriów; 
zresztą Pascha nie jest powodem postu czy 
żałoby, ale radości i chwały (św. jan Chry-
zostom). Wielki Post to przede wszystkim 
wejście na drogi pojednania z Bogiem. Za 
Złotoustym Tradycja wskazuje ich pięć: 
pierwsza to potępienie własnych grze-
chów, druga to nie pamiętać doznanych 
krzywd, panować nad gniewem, darować 
winy bliźnim, trzecia – należyta, żarliwa, 
płynąca z serca modlitwa, czwarta – jał-
mużna, piąta – postępowanie drogą poko-
ry i skromności. jak zdążylismy zauważyć, 
nie chodzi tylko o modlitwę, post i jałmuż-
nę. Choć słusznie uchodzą za skuteczną 
obronę u Boga, jedyne wstawiennictwo, 
jedną trójpostaciową modlitwę (św. Piotr 
Chryzolog), to w czasie Wielkiego Postu 
nie możemy zatrzymać się tylko na nich, 
ale ujrzeć, że chodzi o uzdrowienia nasze-
go wnętrza, o jego uleczenie. jak poucza 
św. Teofil z Antiochii: Jeśli chcesz, możesz 
być wyleczony. Powierz się lekarzowi, a On 
nakłuje oczy twojej duszy i twojego serca. 
Chryzostom dodaje: Skoro nauczyliśmy się 

sposobu leczenia naszej duszy, korzystajmy 
z tych lekarstw, abyśmy po odzyskaniu zdro-
wia mogli z ufnością przystąpić do świętego 
stołu, abyśmy z wielką radością podążali na 
spotkanie Chrystusa, Króla chwały. 

Podjęcie czynów pokutnych jest 
przyjęciem lekarstwa dla duszy, a nie wy-
razem umartwienia, czy kary za grzechy. 
jesteśmy wezwani, by wejść na drogi, 
które mogą otworzyć nam drzwi do zaufa-
nia Panu, a to znacznie więcej niż zwykły 
post! Dlatego ten, kto nie może pościć, 
niech wykaże się hojniejszą jałmużną, 
żarliwszą modlitwą, pilnością w słuchaniu 
Słowa Bożego - słabość ciała nie stoi tu na 
przeszkodzie; niech pojedna się z nieprzy-
jaciółmi i usunie z duszy wszelkie prag-
nienie zemsty. Jeśli tak uczyni, podejmie 
prawdziwy post. Tego bowiem nade wszyst-
ko oczekuje od nas Pan i taki jest cel, dla 
którego nakazuje nam powstrzymać się od 
spożywania pokarmów: pohamować zu-
chwałość ciała, czyniąc je uległym w wy-
pełnianiu prawa Bożego. Post cielesny ma 
odpowiadać postowi duchowemu, jak – 
za słowami Pisma - ukazuje to św. Bazyli 
Wielki: Prawdziwie pości, kto usuwa zło. 
Post to zniszczenie śmierci i usunięcie 
gniewu. To wejście w walkę ze swymi 
myślami i pokusami, które chrześcijanin 
może zwyciężyć, odwołując się do mo-
cy własnego chrztu. Bardzo sugestyw-
nie opisuje to św. Grzegorz z Nazjanzu: 
Gdyby po chrzcie napadł na ciebie prześla-
dowca światłości i kusiciel – a napadnie, bo 
napadł na Słowo, na mojego Boga ukrytego 

w ciele – to masz broń, by zwyciężyć. Nie 
bój się walki! Zasłoń się wodą (chrztu św.), 
zasłoń się Duchem. Kusiciel jest nienasyco-
ny, atakuje wszystko. Zaleca się pod pozo-
rem dobra, a kończy złem. To jest sposób 
jego walki. Nie bądź nieświadom jego za-
miaru. Nawet w Piśmie jest biegły ten łotr. 
Jeśli próbowałby cię zwyciężyć, wzgardź 
nim jako nędzarzem. Ufając w pieczęć 
chrztu, powiedz: I ja jestem obrazem Boga. 
Jeszcze nie zostałem jak ty, strącony z po-
wodu pychy z niebieskiej chwały. W Chry-
stusa zostałem obleczony, Chrystusa sobie 
przyswoiłem przez chrzest. Ty mi się po-
kłoń! Odejdzie pokonany i zawstydzony.Ta-
kie łaski daje chrzest tym, którzy rozumieją 
jego znaczenie. 

Wielki Post to szansa, by zacząć od-
krywać moc swojego chrztu. Do tego 
konieczne jest nawrócenie, czyli odej-
ście od grzechu i zwrócenie się ku sło-
wu Boga, ku jego mocy. Mamy zacząć 
prawdziwą walkę z tym wszystkim, co 
nas oddziela od Boga. Do dziś w trady-
cji wschodniej Kościoła w Wielkim Po-
ście codziennie odmawia się modlitwę 
św.  Efrema Syryjczyka: Panie i Władco 
życia mego, nie daj mi ducha lenistwa, 
zniechęcenia, pożądania władzy i próżnych 
słów. Daruj zaś słudze Twemu ducha czy-
stości, pokory, cierpliwości i miłości. O Pa-
nie, Królu, pozwól mi widzieć moje grzechy 
i nie osądzać brata mego, albowiem bło-
gosławiony jesteś na wieki wieków. Amen. 
Niech ta modlitwa towarzyszy nam na 
wielkopostnej drodze do Paschy.  x KCh

Alegoryczne wybrażenie grzechów głównych. Bejsce, kościół św. Mikołaja. Fragmenty polichromii gotyckiej  
z ok. 1400 r., odkrytej w XX wieku. Fot. Archiwum uwierzyć. fot. Archiwum „Uwierzyć”
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czaS 
SZCZEGÓLNYCH 

ZNAKÓW

N
ierozerwalnie związane z przeży-
waniem Wielkiego Postu jest nabo-
żeństwo pasyjne Drogi Krzyżowej, 

odprawiane zazwyczaj w każdy piątek tego 
czasu. Obecny kształt nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej jest wynikiem wielowiekowego 
kształtowania się pobożności i świadomo-
ści wiernych związanych z Męką, Śmier-
cią i Zmartwychwstaniem Chrystusa. Kult 
krzyża rozwinął się szczególnie po zna-
lezieniu przez św. helenę relikwii Krzyża 
św. w IV wieku. Powstały pierwsze kaplice 
i bazyliki nad miejscami uświęconymi Mę-
ką, pielgrzymi odwiedzali je rozważając 
zbawcze dzieło Chrystusa idąc jego ślada-
mi. Z czasem nabożeństwo przybrało for-
mę aż przesadnego i nazbyt realistycznego 
pojmowania Pasji i przeżywania każdego jej 
szczegółu. Obecna forma Drogi Krzyżowej 
ukształtowała się w początkach XVI wieku, 
a jej rozumienie cały czas się rozwija – od 
lamentowania nad cierpieniem Chrystusa 
po refleksję w jaki sposób Go naśladować 
w życiu codziennym.

Typowo polskim zwyczajem jest nabo-
żeństwo Gorzkich Żali, odprawione pierw-
szy raz w warszawskim kościele św. Krzyża 
w 1707 roku. W niedzielne popołudnia, 
przed uroczyście wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem, wierni śpiewają hym-
ny i kantyki o treści pasyjnej.

Czas od Środy Popielcowej do pią-
tej niedzieli Wielkiego Postu ma w liturgii 
Kościoła charakter wybitnie pokutny – to 
czas nawrócenia, wyciszenia i wewnętrznej 
przemiany. Aby trwać na spotkaniu z Bo-

giem w niektórych tradycjach praktykuje 
się modlitewne spotkania w gronie rodziny 
czy małej wspólnoty w cztery kolejne nie-
dziele (lub sobotnie wieczory) Wielkiego 
Postu, w czasie których rozważa się Sło-
wo Boże z niedzielnej liturgii. W pierw-
szą niedzielę spotkaniu towarzyszył znak 
wody święconej, przypominającej wodę 
chrzcielną, którą wszyscy zostaliśmy obmy-
ci i wprowadzeni do wspólnoty Kościoła. 

Innymi zwyczajami pielęgnowanymi 
w rodzinach były dawniej wieczornice 
wielkopostne, czyli spotkania, w czasie 
których przy wspólnej pracy śpiewano po-
bożne pieśni, czytano żywoty świętych czy 
poezję religijną. W piątą niedzielę Wielkie-
go Postu, kiedy Kościół rozpoczyna w li-
turgii okres pasyjny, czyli rozważanie Męki 
i Śmierci Chrystusa, w domach dokony-
wano uroczystego podwyższenia Krzyża 
świętego, przez ucałowanie go przez każ-
dego członka rodziny i wyeksponowanie 
go do Wielkiego Piątku włącznie. Często 
obok krzyża umieszczano koronę cier-
niową, która miała przypominać o Męce 
i pobudzać do większej miłości i wdzięcz-
ności wobec Zbawiciela. W Wielki Piątek 
zakrywano również lustra na znak smutku 
i żałoby.

W szczególny sposób podkreślana jest 
połowa okresu postu w IV niedzielę Wiel-
kiego Postu zwaną laetare (od pierwszych 
słów hymnu na wejście „Raduj się”). Cha-
rakter tej niedzieli był radosny – był to 
dzień święceń kapłańskich i kolejnego eta-
pu wtajemniczenia katechumenów przygo-

towujących się do przyjęcia chrztu (obrzęd 
wpisania imienia). Tego dnia papież błogo-
sławił róże, które były wręczane osobistoś-
ciom zasłużonym dla Kościoła (przypuszcza 
się, że od tego zwyczaju pochodzi różowy 
kolor szat liturgicznych tego dnia). W nie-
których domach w tę niedzielę stawia się 
przy krzyżu róże, mające przypominać, że 
Męka i Śmierć Chrystusa przyniosły nam 
radość uwolnienia od grzechu. 

Aby lepiej zrozumieć wymowę okresu 
Wielkiego Postu warto przyjrzeć się sta-
ropolskim zwyczajom (praktykowanym 
jeszcze w połowie XX wieku, a w nie-
których rodzinach tradycyjnie do dnia dzi-
siejszego). Na początku postnego okresu 
rozdawano ubogim resztki z zapustnych 
biesiad. Kobiety na czas Wielkiego Postu 
ubierały się skromniej oraz używały czar-
nej biżuterii z agatu, hebanu lub onyksu, 
oprawionej w srebro. Dzieciom chowano 
zabawki, zostawiając tylko te najskrom-
niejsze lub najbardziej zniszczone, a na 
dobranoc zamiast bajek czytano Żywoty 
Świętych. Surowo przestrzegano nie tylko 
tego co jedzono, ale też ile jedzono (nawet 
zamożni ludzie w tym czasie głodowali). 
Ścisłym zakazem spożywania było objęte 
nie tylko mięso i jego przetwory, ale też 
masło, mleko, ser, jaja. Chleb smarowano 
powidłami a nie masłem lub maczano go 
w oliwie, a zamiast deserów jedzono mało 
słodkie ciasteczka nazywane „wiekuisty-
mi” dlatego, że nadawały się do spożycia 
nawet pół roku po upieczeniu. 

ADz

Istnieje wiele praktyk, zwyczajów i nabożeństw związanych z okresem Wielkiego Postu.  
Nie wszystkie są powszechnie znane czy praktykowane.  

Bez innych nie wyobrażalibyśmy sobie przeżycia tego czasu…
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śMIERĆ I  
zmarTWYcHWSTaNIe 

JEZUSA  
HISTOrIa PraWDzIWa

P
odczas tegorocznych nabożeństw 
Drogi krzyżowej dzieci poznają hi-
storie sześciu niezwykłych przed-

miotów, które stały się niemymi świadka-
mi męki Chrystusa. Nazywamy je relik-
wiami Męki Pańskiej. Są one namacalnymi 
dowodami wydarzeń, które rozegrały się 
przed dwoma tysiącami lat. W każdy pią-
tek Wielkiego Postu dzieci otrzymają na-
klejkę przedstawiającą największe skarby 
męki jezusa, które wraz z książeczką sta-
nowić będą wyjątkową pamiątkę.  Ostat-
nim elementem będzie chusta z Mano-
pello – zdumiewający wizerunek jezusa 
zmartwychwstałego.

Drzewo Krzyża świętego – po mę-
ce i śmierci jezusa krzyż został wrzucony 
do cysterny wydrążonej w skale u stóp 
wzniesienia Golgoty. Po trzech stuleciach 
odnalazła go matka Konstantyna Wielkie-
go, cesarzowa helena.  Znaleziono sporo 
fragmentów starego drewna, które sta-
ły się najbardziej czczonymi relikwiami 
chrześcijaństwa. Od tej pory spotykamy 
je wszędzie – od Rzymu i Paryża po pol-
ski Święty Krzyż. W naszym kraju funk-
cjonuje także sześć sanktuariów Relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego, które znajdują 
się na Świętym Krzyżu, w Elblągu, lubli-
nie, jeleniej Górze, Klebarku Wielkim oraz 
Wałbrzychu.

Gwoździe - Od momentu śmierci 
na Golgocie co najmniej 30 gwoździ było 
czczonych jako te, którymi zostały prze-
bite ręce i nogi jezusa. liczba ta dlatego 
jest tak duża, że spiłowane kawałki auten-
tycznych trzech gwoździ łączono z gwoź-
dziami zwykłymi, by stanowiły obiekt czci. 
Dzisiaj jeden z odnalezionych w IV wieku 

gwoździ ma się znajdować w Mediolanie, 
drugi znajduje się w bazylice Świętego 
Krzyża jerozolimskiego w Rzymie, a trze-
ci - w katedrze w Trewirze. jeden z frag-
mentów gwoździ jest przechowywany 
w katedrze na Wawelu.

tablica z krzyża – z napisem INRI 
(skrót od jezus Nazarejczyk, Król żydow-
ski) odnaleziona przez cesarzową helenę. 
jedna połowa tabliczki została w jerozoli-
mie i zaginęła. Na szczęście druga połowa 
trafiła do Bazyliki Świętego Krzyża w Rzy-
mie, gdzie znajduje się do dziś.

Korona cierniowa - od końca IV w. 
korona cierniowa była czczona w jero-
zolimie, a od VI w. w Konstantynopolu. 
W 1204 roku wpadła w ręce krzyżowców 
i poszczególne ciernie zostały wówczas 
przekazane do licznych kościołów w Eu-
ropie zachodniej. Główna część tej relikwii 
pozostała jednak w Konstantynopolu, po-
tem trafiła do Wenecjan, którzy odsprze-
dali ją królowi francuskiemu.  Korona cier-
niowa to obręcz ze związanego sitowia 
o średnicy 21 cm, w którą wplecione są 
pojedyncze gałązki krzewu cierniowego. 
Korona znajduje się obecnie w paryskiej 
katedrze Notre Dame i co roku w Wielki 
Piątek wystawiana jest na widok publiczny.

Całun turyński - najsłynniejsza re-
likwia – lniane płótno zawierające obraz 
dwustronnego odwzorowania postaci 
ludzkiej. Kościół katolicki nie określił ni-
gdy jednoznacznie, czy jest to naprawdę 
Święty Całun, ale prywatnie wielu świę-
tych i papieży uznawało jego prawdzi-
wość. Według najnowszych badań Całun 
Turyński rzeczywiście mógł okrywać cia-
ło Chrystusa.  Kilkanaście miesięcy temu 

badacze zakończyli trwające 5 lat próby 
podrobienia Całunu przy użyciu najno-
wocześniejszych technologii. Nie potrafili 
tego zrobić.

Chusta z Manopello – obraz Bo-
skiego Oblicza – jest kawałkiem tka-
niny z bisioru i z pewnością pochodzi 
z jerozolimy. Nikt nie potrafi wytłuma-
czyć, jak wizerunek utrwalił się na tej 
tkaninie. Obraz z Manoppello jest pier-
wowzorem dla wszystkich obrazów 
przedstawiających twarz Chrystusa. 
Twarz z Całunu z Manoppello ideal-
nie się pokrywa z odbiciem twarzy na 
Całunie Turyńskim. Badacze sugerują, 
że obraz Boskiego Oblicza na Chuście 
z Manoppello powstał w grobie Chry-
stusa w momencie Zmartwychwstania 
Pańskiego. Chusta ta była położona na 
Całunie w miejscu twarzy. 

Dokładniej historię relikwii Męki Pań-
skiej można poznać z książki Grzegorza 
Górnego, Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo 
w sprawie reliwii Chrystusowych.  Oprac. xKCh
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ODKRYWAĆ 
SWÓJ CHRZESt

KAtECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA

C
hrzest jest sakramentem, na któ-
rym budowana jest nasza wiara 
i który wszczepia nas jako żywe 

członki w Chrystusa i jego Kościół. Wraz 
z Eucharystią i Bierzmowaniem tworzy 
tak zwane „wtajemniczenie chrześcijań-
skie”, stanowiące jak gdyby jedno wielkie 
wydarzenie sakramentalne upodabnia-
jące nas do Pana i czyni nas żywym zna-
kiem jego obecności i jego miłości.

Ale może zrodzić się w nas pytanie: 
czy chrzest jest naprawdę konieczny, 
by żyć jako chrześcijanie, by iść za je-
zusem? Czy nie jest w istocie zwykłym 
obrzędem, formalnym aktem Kościo-
ła, by nadać imię dziecku? Takie pytanie 
może się pojawić. Pouczające jest to, co 
w związku z tym pisze Apostoł Paweł: 

„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, 
którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający 
w Chrystusa jezusa, zostaliśmy zanurzeni 
w jego śmierć? Zatem przez chrzest za-
nurzający nas w śmierć zostaliśmy razem 
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my 
wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus 
powstał z martwych dzięki chwale Ojca” 
(Rz 6,3-4). Nie jest to więc formalność! 
jest to akt, który dogłębnie dotyka na-
szego istnienia. Nie jest tym samym dzie-
cko ochrzczone i nie ochrzczone, osoba 
ochrzczona i nie ochrzczona. Poprzez 
chrzest jesteśmy zanurzeni w tym niewy-
czerpanym źródle życia, jakim jest śmierć 
jezusa, będąca największym aktem miło-
ści w całej historii. Dzięki tej miłości mo-
żemy żyć nowym życiem, nie we władzy 

zła, grzechu i śmierci ale w komunii z Bo-
giem i z braćmi!

Wielu z nas wcale nie pamięta celebra-
cji tego sakramentu, a jest to oczywiste, je-
śli zostaliśmy ochrzczeni wkrótce po uro-
dzeniu. Dwa lub trzy razy postawiłem tu 
na placu pytanie: kto z was zna datę swego 
chrztu? Podnieście ręce! Niewielu! Ważna 
jest jednak znajomość dnia, kiedy zosta-
łem zanurzony w tym jezusowym nurcie 
zbawienia. Pozwalam sobie dać wam radę, 
więcej - zadanie na dziś: po powrocie do 
waszych domów poszukajcie daty wasze-
go chrztu. Dzięki temu będziecie dobrze 
wiedzieli, kiedy był ten piękny dzień wa-
szego chrztu. Czy to zrobicie? - Tak! Bo 
chodzi o poznanie szczęśliwej daty nasze-
go chrztu! jeśli nie będziemy jej znali, grozi 
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nam zatracenie pamięci tego, co Pan w nas 
uczynił, pamięci o otrzymanym przez nas 
darze. Wtedy ostatecznie uważamy go je-
dynie za pewne wydarzenie, które miało 
miejsce w przeszłości – i nie z powodu 
naszej woli, ale woli naszych rodziców. 
Dlatego też nie ma on żadnego wpływu 
na teraźniejszość. Musimy rozbudzić pa-
mięć naszego chrztu. jesteśmy wezwani, 
by żyć naszym chrztem każdego dnia, jako 
rzeczywistością aktualną w naszym życiu. 
jeśli udaje się nam iść za jezusem i trwać 
w Kościele, pomimo naszych ograniczeń, 
słabości i grzechów, to dzieje się to jedy-
nie ze względu na sakrament, w którym 
staliśmy się nowymi stworzeniami i zosta-
liśmy przyobleczeni w Chrystusa. To właś-
nie na mocy chrztu uwolnieni od grzechu 
pierworodnego zostaliśmy wszczepieni 
w relację jezusa z Bogiem Ojcem; niesie-
my nową nadzieję, bo chrzest daje nam 
ową nową nadzieję, nadzieję podążania 
drogą zbawienia przez całe życie, a tej 
nadziei nic i nikt nie może zgasić, bo na-
dzieja nie zawodzi. Zapamiętajcie to do-
brze: nadzieja w Panu nigdy nie zawodzi! 
Dzięki sakramentowi chrztu św. jesteśmy 
w stanie przebaczać i kochać nawet tych, 
którzy nas obrażają i czynią nam zło; udaje 
się nam rozpoznać w ostatnich i ubogich 
oblicze Pana, który nas nawiedza i staje się 
bliskim. Chrzest pomaga nam rozpoznać 
w obliczu osób potrzebujących, cierpią-
cych, także w naszym bliźnim oblicze je-
zusa, dzięki tej mocy chrztu. 

Postawię pytanie - czy ktoś może 
ochrzcić się sam? Nikt nie może sam się 
ochrzcić! Możemy o to poprosić, pragnąć, 
ale ciągle potrzebujemy kogoś, kto nam 
udzieli tego sakramentu w imię jezusa, 
ponieważ chrzest jest sakramentem, któ-
ry jest udzielany w kontekście troski i bra-
terskiego dzielenia się. W dziejach zawsze 
jeden chrzci drugiego, powstaje łańcuch 
łaski. Ale ja sam nie mogę się ochrzcić. 
Muszę poprosić drugą osobę, by udzie-
liła mi chrztu. jest to akt braterstwa, akt 
usynowienia w Kościele. W celebracji sa-
kramentu chrztu św. możemy rozpoznać 
najbardziej autentyczne rysy Kościoła, 
który jako matka nieustannie rodzi nowe 
dzieci w Chrystusie, w owocności Ducha 
Świętego. 

Chciałbym podkreślić też bardzo 
ważny owoc tego sakramentu: czyni on 
nas członkami Ciała Chrystusa i ludu Bo-
żego. Święty Tomasz z Akwinu mówi, że 
ten, kto przyjmuje chrzest, jest włączony 
w Chrystusa, stając się jakby jego człon-
kiem, i zostaje przyłączony do wspólnoty 
wiernych, to znaczy do ludu Bożego (por. 

Summa Theologiae, III, q. 69, art. 5; q. 70, 
art. 1). W szkole Soboru Watykańskiego II 
mówimy dziś, że chrzest wprowadza nas 
do ludu Bożego, sprawia, że stajemy się 
członkami ludu w drodze, pielgrzymujące-
go w dziejach.

Rzeczywiście, tak jak z pokolenia na 
pokolenie przekazuje się życie, tak też 
z pokolenia na pokolenie, poprzez odro-
dzenie w źródle chrzcielnym przekazywa-
na jest łaska, a z tą łaską lud chrześcijański 
podąża w czasie, jak rzeka, która nawad-
nia ziemię i upowszechnia w świecie Boże 
błogosławieństwo. Odkąd jezus nakazał 
to, co słyszeliśmy w Ewangelii, uczniowie 
wyruszyli, by chrzcić. Od tego czasu aż do 
dziś istnieje pewien łańcuch przekazywa-
nia wiary z powodu chrztu. Każdy z nas 
jest ogniwem tego łańcucha, nieustannie 
krokiem naprzód, jak nawadniająca rzeka. 
Tak też jest z naszą wiarą, którą powin-
niśmy przekazywać naszym dzieciom, aby, 
kiedy staną się dorosłymi, mogły ją prze-
kazywać z kolei swoim dzieciom. Takim 
jest właśnie chrzest, wprowadzający nas 
do ludu Bożego, który przekazuje wiarę. 
To bardzo ważne: kroczący lud Boży prze-
kazuje wiarę. 

Na mocy chrztu stajemy się uczniami-
-misjonarzami, powołanymi do niesienia 
Ewangelii. ”Każdy ochrzczony, niezależ-
nie od swojej funkcji w Kościele i stop-
nia wykształcenia w wierze, jest aktyw-
nym podmiotem ewangelizacji... Nowa 
ewangelizacja powinna pociągać za sobą 
nowy protagonizm ludu Bożego, każde-
go z ochrzczonych. lud Boży jest ludem 
uczniów, bo otrzymuje wiarę i misjona-
rzy, bo przekazuje wiarę. To w nas czyni 
chrzest, sprawia, że otrzymujemy wiarę 
i przekazujemy wiarę. Wszyscy w Kościele 
jesteśmy uczniami i jesteśmy nimi zawsze, 
przez całe życie. Wszyscy jesteśmy też 
misjonarzami, każdy w miejscu, które wy-
znaczył mu Pan. Wszyscy, nawet najmniej-
szy z nas jest zarazem misjonarzem. Ten, 
który wydaje się największym, jest ucz-
niem. Może ktoś z was powiedziałby: ”Oj-
cze, ale przecież biskupi nie są uczniami! 
Wiedzą wszystko, Papież wie wszystko!„. 
Nie, także biskup i Papież powinni być 
uczniami! Bo gdyby nie byli uczniami, to 
nie mogliby czynić dobra, nie mogliby być 
misjonarzami, przekazywać wiary. Czy to 
zrozumieliście? To ważne: wszyscy jeste-
śmy uczniami i misjonarzami! 

Istnieje nierozerwalny związek mię-
dzy wymiarem mistycznym a wymiarem 
misyjnym powołania chrześcijańskiego, 
obydwoma zakorzenionymi we chrzcie. 
Otrzymując wiarę i chrzest, my, chrześci-

janie, przyjmujemy działanie Ducha Świę-
tego, który prowadzi do wyznania jezusa 
Chrystusa jako Syna Bożego i nazywania 
Boga «Abba, Ojcze». Wszyscy ochrzczeni 
i ochrzczone... jesteśmy wezwani, by żyć 
i przekazywać jedność z Trójcą Świętą, po-
nieważ ewangelizacja jest zaproszeniem 
do udziału w komunii trynitarnej.

Nikt nie zbawia się sam – to ważne. 
jesteśmy wspólnotą wierzących, jesteśmy 
ludem Bożym i w tej wspólnocie doświad-
czamy piękna dzielenia się doświadczeniem 
miłości, która nas wszystkich uprzedza, ale 
która równocześnie domaga się od nas 
bycia kanałami łaski jedni dla drugich, po-
mimo naszych ograniczeń i naszych grze-
chów. Wymiar wspólnotowy jest nie tylko 
jakąś otoczką, dodatkiem, ale jest integral-
ną częścią życia chrześcijańskiego, świade-
ctwa i ewangelizacji. Wiara chrześcijańska 
rodzi się i żyje w Kościele, a w chrzcie ro-
dziny i parafie świętują włączenie nowego 
członka w Chrystusa i w jego Ciało, któ-
rym jest Kościół, do ludu Bożego.

Przykładem znaczenia chrztu dla ludu 
Bożego jest historia wspólnoty chrześci-
jańskiej w japonii. Doznała ona okrutnego 
prześladowania na początku XVII wieku. 
Było w niej wielu męczenników, duchow-
ni zostali wygnani, a tysiące ludzi zabitych. 
Nie pozostał w japonii żaden kapłan – 
wszystkich wydalono. Wówczas wspólno-
ta schroniła się w podziemiu, zachowując 
wiarę i modlitwę w ukryciu. A kiedy rodzi-
ło się dziecko, tatuś lub mamusia chrzcili 
je, bo każdy z nas może chrzcić. Kiedy dwa 
i pół wieku później, po 250 latach, misjo-
narze powrócili do japonii, tysiące chrześ-
cijan wychodziły z ukrycia i Kościół mógł 
się rozwijać. Przeżyli dzięki łasce chrztu! 
To wspaniałe! lud Boży przekazuje wiarę, 
chrzci swoje dzieci, podąża naprzód. I za-
chowali, pomimo ukrycia, silnego ducha 
wspólnotowego, ponieważ chrzest uczy-
nił ich jednym ciałem w Chrystusie: byli 
izolowani i ukryci, ale zawsze byli członka-
mi ludu Bożego, Kościoła. Wiele możemy 
się z tej historii nauczyć! 

Prośmy więc z całego serca Pana, aby-
śmy mogli coraz bardziej doświadczać 
w życiu codziennym łaski, jaką otrzymali-
śmy wraz ze chrztem św. Niech nasi bra-
cia spotykając nas napotkają prawdziwe 
dzieci Boże, prawdziwych braci i siostry 
jezusa Chrystusa, prawdziwych członków 
Kościoła. Nie zapominajcie też o dzisiej-
szym zadaniu: poszukanie, zapytanie o da-
tę mego chrztu. Tak jak znam datę moich 
urodzin, tak też powinienem znać datę 
mego chrztu, bo jest to dzień święta! 

Tłumaczenie: KAI
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P
rzeżywać Wielki Post — znaczy 
nawrócić się do Boga za pośredni-
ctwem Jezusa Chrystusa. Kościół 

w czasie Wielkiego Postu pragnie ożywić 
siebie przyjmując ze szczególną gorliwością 
misję swego Pana i Nauczyciela. Dlatego 
słucha z największą uwagą słów Chrystu-
sa, który niezależnie od rozwoju wydarzeń 
czasu na różnych płaszczyznach ludzkiego 
życia, niezmiennie głosi królestwo Boże. 

Wielki Post jest czasem prawdy.  Byli-
śmy umarli na skutek grzechu (por. Ef 2, 5) 
— tak św. Paweł opisuje sytuację człowieka 
bez Chrystusa. Oto dlaczego Syn Boży ze-
chciał przyjąć ludzką naturę, wyzwalając 
ją z niewoli grzechu i śmierci. Człowiek co-
dziennie doświadcza tej niewoli, odczuwa-
jąc, że jej najgłębsze korzenie tkwią w je-
go własnym sercu (por. Mt 7, 11). Zaiste, 
wezwany przez Kościół do modlitwy, pokuty 

i postu, do wewnętrznego i zewnętrzne-
go ogołocenia z siebie, chrześcijanin staje 
przed Bogiem i uznaje się za tego, kim jest, 
odkrywa siebie na nowo. 

Jeżeli jeszcze pozostaje jakiś dystans po-
między Bogiem a nami, pochodzi on jedynie 
od nas, wynika z przeszkód, które stawiamy 
owemu zbliżeniu: te przeszkody to grzech 
w naszym sercu, to popełniane przez nas 
niesprawiedliwości, to nienawiść i podziały 
przez nas pielęgnowane, słowem wszystko, 
co sprawia, iż nie kochamy Boga z całej na-
szej duszy i ze wszystkich sił. Czas Wielkiego 
Postu jest uprzywilejowanym czasem oczysz-
czenia i Pokuty, które pozwolą Zbawicielo-
wi uczynić nas swoimi bliźnimi i zbawić nas 
przez swoją Miłość. Potrzebny nam jest za-
tem Chrystus Wybawiciel, który może uwol-
nić nas, jeśli tego chcemy, od tych więzów 
grzechu, które nam przeszkadzają. 

W tym czasie Wielkiego Postu zwraca-
my się raz jeszcze ku Bogu bogatemu w mi-
łosierdzie, który jest źródłem wszelkiego 
dobra, i prosimy Go, aby wyleczył nas z ego-
izmu i dał nam nowe serce i nowego ducha. 
Sam Chrystus wskazuje nam w Ewangelii 
bogaty program nawrócenia. Nie bójmy się 
iść razem z Nim aż do Jerozolimy (por. Łk 
18,31), przyjmując Jego wezwanie do na-
wrócenia, abyśmy mogli bardziej przylgnąć 
do Boga, świętego i miłosiernego. 

Chrystus, a po Nim Kościół, przedkła-
da nam również w czasie Wielkiego Postu 
środki, które służą do tego nawrócenia. 
Chodzi przede wszystkim o modlitwę, po-
tem o jałmużnę i post. Pokuta, nawrócenie: 
oto – bynajmniej nie smutna – ale wyzwala-
jąca droga naszego Wielkiego Postu. Duch 
pokuty i praktyka pokuty pobudzają nas do 
szczerego oderwania się od wszystkiego, co 

WIeLKI POST 
z BŁOGOSŁAWIONYM  
JANEM PAWŁEM II
Błogosławiony Jan Paweł II szczególnie mocno przeżywał Wielki Post. Uważał, że gestami miło-
ści mierzy się miłość do Chrystusa i dlatego, nawet mimo podeszłego wieku, zachował do końca 
tradycyjne praktyki, które Kościół zaleca w tym czasie wiernym. Pościł w każdy piątek. Ks. abp 
Mokrzycki wspomina, że był to dla papieża dzień zawsze naznaczony jakimś fizycznym cierpie-
niem. Początkowo jego współpracownicy dziwili się temu, później zrozumieli, że był to dar, który 
Chrystus ofiarował swojemu Słudze, by łączył się z Nim w kalwaryjskim zmaganiu. W każdy piątek 
papież samotnie odprawiał drogę krzyżową i słuchał rozważań swojego kaznodziei, a w niedziele 
Wielkiego Postu śpiewał Gorzkie żale. Czterdzieści dni przygotowania do Paschy były dla niego 
czasem wyciszenia i jeszcze żarliwszej modlitwy. Swoim współpracwnikm powtarzał, że modlitwa, 
post i dzieła miłosierdzia oczyszczają nasze oczy i jeśli podejdziemy do nich na serio, to na końcu 
tej drogi ujrzymy oblicze Boga żywego. Co roku osobiście pisał list do kapłanów na Wielki Czwartek 
i kierował do wszystkich wiernych słowo na Wielki Post. W orędziach dzielił się swoimi przemyśle-
niami, odnosił do wydarzeń bieżących, sugerował podjęcie różnych działań, ale przede wszystkim 
zachęcał, by nie zmarnować czasu, jaki Bóg daje swojemu ludowi. Prześledźmy raz jeszcze słowa 
bł. Jana Pawła II wybrane z dwudziestu siedmiu orędzi na Wielki Post. xKCh



SŁUŻBA BOŻA
MSZE śW. W NIEDZIELE I śWIĘtA:

7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30 (suma)  
i 18.00 (z udziałem młodzieży i studentów)

MSZE śW. W DNI POWSZEDNIE:
7.00, 8.00 i 18.00

MSZE śW. W SOBOtY:
7.00, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna w kościele) i 19.00 (liturgia niedzielna w kapli-

cy św. Łazarza)
SaKrameNT POJeDNaNIa

10 min. przed Mszą św.
WIECZÓR KONFESJONAŁÓW

piątek 11 kwietnia po Drodze Krzyżowej ulicami Włoch
JUtRZNIA

6.00 od poniedziałku do piątku
DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI 

piątek 16.30
DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH

piątek 18.30
GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

niedziela 17.15
ADORACJA NAJśWIĘtSZEGO SAKRAMENtU 

w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00  
do godz. 20.00. 

aDOracJa I SPOTKaNIe  
DLA MŁODZIEŻY I StUDENtÓW

piątki, godz. 19.00 w kaplicy Matki Bożej
NABOŻEńStWO PIERWSZYCH PIĄtKÓW 
w pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00. 

NOWENNA PRZED PEREGRYNACJĄ OBRAZU MAtKI BŻEJ 
CZĘStOCHOWSKIEJ

28 marca, po Mszy św.  godz. 18.00
NABOŻEńStWO PIERWSZYCH SOBÓt 

w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00. 
SCHOLA DZIECIĘCA

Soboty, godz. 9.30, salka w Domu Parafialnym
CHÓR

Poniedziałki i czwartki, godz. 19.00
RUCH śWIAtŁO- ŻYCIE

Piątki, po Adoracji o godz. 19.00, salka w Domu Parafialnym
RUCH RODZIN NAZAREtAńSKICH

wtorek 19.00, salka w Domu Parafialnym
WSPÓLNOtA KRWI CHRYStUSA

czwartki (oprócz pierwszego), godz. 17.15, kaplica Matki Bożej Częstochowskiej
KRĄG BIBLIJNY

w rodzinach, osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kancelarią  
lub ks. proboszczem.

KaNceLarIa ParaFIaLNa 
poniedziałek: 9.00-11.00 raz 18.00-19.30; wtorek, środa, piątek: 9.00-11.00 i 16.00-

18.00; czwartek 18.00-19.30. Pierwszy piątek miesiąca tylko 9.00-11.00.  
tel. (22)5350100 

www.swietateresa.pl 
konto parafii: 05 2490 0005 0000 4520 8675 1006

21nr 12/2014

posiadamy w nadmiarze, a niekiedy także 
od rzeczy potrzebnych, które jednak prze-
szkadzają nam, abyśmy rzeczywiście byli 
tym, czym Bóg chce, żebyśmy byli. 

Te cenne tygodnie Kościół ofiarowu-
je wszystkim chrześcijanom, by pomóc im 
rozważyć ich najgłębszą tożsamość: toż-
samość dzieci Ojca niebieskiego i braci 
wszystkich ludzi oraz by pobudzić ich na 
nowo do wysiłku w dziedzinie konkretnego 
i hojnego dzielenia się z innymi, skoro sam 
Bóg wezwał nas, byśmy życie nasze oparli 
na Miłości. Otwórzcie zatem wasze umysły, 
aby spojrzeć wokół siebie, i serca, by rozu-
mieć i być życzliwym; otwórzcie dłonie, aby 
nieść pomoc. Pamiętajmy zawsze, że dzielić 
się znaczy dawać innym to, co Bóg dla nich 
przeznaczył, nam zaś jedynie powierzył. 

Istnieje także inne ubóstwo, równie groź-
ne: polega ono na braku nie środków ma-
terialnych, ale pokarmu duchowego, odpo-
wiedzi na najważniejsze pytania, nadziei na 
przyszłość. To ubóstwo ducha jest przyczyną 
bardzo dotkliwych cierpień. Na własne oczy 
oglądamy konsekwencje, często tragiczne, 
życia pozbawionego sensu. Na tę formę 
ubóstwa trzeba odpowiedzieć głoszeniem - 
poświadczonym czynami - Ewangelii, która 
zbawia, która rozjaśnia nawet mroki cierpie-
nia, ponieważ przynosi miłość i miłosierdzie 
Boże. Głód, który trawi człowieka, to w isto-
cie rzeczy głód Boga: bez pociechy, którą On 
daje, człowiek jest pozostawiony samemu 
sobie, cierpi ubóstwo, ponieważ pozbawiony 
jest źródła autentycznego życia.

Wielki Post jest dla wierzących sposob-
nością do wnikliwej rewizji życia. Jak należy 
przyjąć wezwanie do nawrócenia, które Je-
zus kieruje do nas także podczas obecne-
go Wielkiego Postu? Jak dokonać głębokiej 
przemiany życia? Musimy przede wszystkim 
otworzyć serce na przejmujące orędzie li-
turgii. Okres przygotowania do Paschy jest 
opatrznościowym darem Boga i cenną spo-
sobnością zbliżenia się do Niego przez wej-
ście w głąb samego siebie i wsłuchanie się 
w głos Jego wewnętrznych wskazań. Św. Jan 
Chryzostom, komentując słowa Jezusa o wę-
drówce do Jerozolimy, przypomina, że Jezus 
nie zataja przed uczniami zmagań i ofiar, ja-
kie ich czekają. Podkreśla, że wyrzeczenie się 
własnego «ja» jest trudne, ale możliwe, jeśli 
będziemy liczyć na pomoc Bożą, udzielaną 
nam «przez komunię z Osobą Chrystusa». 

Z radością i nadzieją chciałbym wezwać 
was do pokuty, której owocami duchowymi 
będą bardziej dynamiczne życie chrześci-
jańskie oraz czynna miłość. Czyż obecny 
okres Wielkiego Postu zakończymy z ser-
cem wyniosłym, pełni samych siebie, lecz 
nic nie dając innym, z pustymi rękoma? 



INTeNcJe mSzaLNe     III-IV 2014
01 MARCA 2014 R. (SOBOtA)

7.00 za śp. jadwigę Bukowicką (gr.29)
8.00 1)  w intencji żywych i zmarłych członków Straży honorowej 

Niepokalanego Serca Maryi
2) w intencji jerzego, w 55. rocznicę urodzin

18.00 za śp. Piotra Głuchowskiego w 23. rocznicę śmierci
02 MARCA 2014 R. (VIII NIEDZIELA ZWYKŁA)

7.30 za śp. helenę Ostaszewską
9.30 za śp. janinę, Franciszka i Grzegorza Sołtysiaków

11.00 za śp. Karola, w 11. rocznicę śmierci oraz Marię i Karola
12.30 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic)

2) za śp. jadwigę Bukowicką (gr.30-ost.)
18.00 za śp. Marka Stankiewicza w 1. rocznicę śmierci
03 MARCA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

7.00 1) za śp. Edwarda Fideckiego
2) za śp. Stanisława Warzywodę

8.00 1) za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.1)
2) za śp. Aleksandra Pindora w 25. rocznicę śmierci

18.00 za śp. Kazimierza Kochanowicza
04 MARCA 2014 R. (WtOREK)

7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.2)
8.00 za śp. Kazimierę, Bolesława, Aleksandrę i józefa

18.00 za śp. Kazimierza Sulicha
05 MARCA 2014 R. (śRODA POPIELCOWA)

7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.3)
8.00 za śp. Mateusza Michała Foksa

18.00 dziękczynno-błagalna, w 18. rocznicę urodzin Mikołaja
19.30 dziękczynno-błagalna, w 3. rocznicę urodzin Dominika
06 MARCA 2014 R. (CZWARtEK)

7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.4)
8.00 1) za śp. Mariannę Dobrzeniecką

2) za śp. Tadeusza Streluka w 30. dzień po śmierci
18.00 o liczne i święte powołania kapłańskie oraz o błogosławieństwo Boże 

dla kapłanów pracujących w naszej parafii (intencja Wspólnoty Krwi 
Chrystusa)

07 MARCA 2014 R. (PIĄtEK)
7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.5)
8.00 1)  w intencji żywych i zmarłych członków Straży honorowej 

Najświętszego Serca Pana jezusa
2) za zmarłych z rodziny Dąbrowskich i Wołodkiewiczów

18.00 za śp. Mirosława Grochowskiego w 1. rocznicę śmierci
08 MARCA 2014 R. (SOBOtA)

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.6)

18.00 1) za śp. lucynę Niedziela w 3. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
2) za śp. Ryszarda januszewskiego w 30. dzień po śmierci

09 MARCA 2014 R. (I NIEDZIELA WIELKIEGO POStU)
7.30 za śp. Stanisława Rokickiego w 7. rocznicę śmierci
9.30 dziękczynno-błagalna, z okazji urodzin jana, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i prośbą o dary Ducha Św.
11.00 1) za śp. Edwarda Świtlaga w 6. rocznicę śmierci i janinę Świtlaga

2) za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.7)
12.30 dziękczynna, w 91. rocznicę urodzin Mariana
18.00 za śp. helenę, józefa i Tadeusza Szaniawskich
10 MARCA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.8)
8.00 za śp. Stanisławę, Antoniego Wojtunik,  

helenę, henryka i Tomasza Szczech
18.00 za śp. Michała Zwierz i śp. Mieczysława Zwierz

11 MARCA 2014 R. (WtOREK)
7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.9)
8.00 za śp. urszulę Kosmała w 30. dzień po śmierci

18.00 1) za śp. Konstantego Mańkowskiego
2) za śp. Wacława Grzymałę w 30. dzień po śmierci

12 MARCA 2014 R. (śRODA)
7.00 za śp. Michała Karwata
8.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.10)

18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla jarosława;  
za śp. helenę Wrona w 30. dzień po śmierci;

13 MARCA 2014 R. (CZWARtEK)
7.00 o Boże błogosławieństwo dla Krystyny Chmielewskiej w dniu imienin
8.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.11)

18.00 za śp. Kazimierza, Marię, leonarda i Stefana Wiśniewskich
14 MARCA 2014 R. (PIĄtEK)

7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.12)
8.00 za śp. leokadię, Stefana, Eugeniusza i Zdzisława Borowy

18.00 w intencji zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach
15 MARCA 2014 R. (SOBOtA)

7.00 za śp. Stefanię Gradowską w 7. rocznicę śmierci  
i śp. ludwika Maciejewskiego w 7. rocznicę śmierci

8.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.13)
18.00 za śp. Marka Wolsę w 3. rocznicę śmierci  

oraz zmarłych z rodziny Rozbickich i Wolsów
16 MARCA 2014 R. ( II NIEDZIELA WIELKIEGO POStU)

7.30 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.14)
9.30 o zdrowie i potrzebne łaski dla józefa z okazji imienin i urodzin

11.00 za śp. Dariusza Słotwińskiego, Mariannę Kwiatkowską,  
Mirosława Kwiatkowskiego i Barbarę Słotwińską

12.30 za śp. Tadeusza oraz zmarłych z całej rodziny lis
18.00 za śp. jerzego Górka w 2. rocznicę śmierci oraz jego rodziców  

hannę i jerzego, o łaskę życia wiecznego
17 MARCA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.15)
18 MARCA 2014 R. (WtOREK)

7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.16)
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Gabrielę i józefa Fabisiaków oraz zmarłych  
z rodziny Fabisiaków i Górniaków

19 MARCA 2014 R. (śRODA,  
UROCZYStOśĆ śW. JÓZEFA, OBLUBIEńCA NMP)

7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.17)
8.00 za śp. józefa Łabędzkiego w dniu imienin

18.00 1) za śp. józefę i Mateusza Zwolińskich
2) za śp. józefa Łuczyńskiego

20 MARCA 2014 R. (CZWARtEK)
7.00 wolna intencja
8.00 o Boże błogosławieństwo dla Anny i Pawła za przyczyną św. józefa

18.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.18)
21 MARCA 2014 R. (PIĄtEK)

7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.19)
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Marka Więch, jerzego, Czesławę Więch i jerzego Gorzelak
22 MARCA 2014 R. (SOBOtA)

7.00 za śp. hannę Dąbrowską
8.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.20)

11.00 w intencji chorych i cierpiących (z namaszczeniem)

22 Uwierzyć
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18.00 za śp. janinę, józefa i Tadeusza Milewskich oraz Ryszarda,  

helenę i Antoniego Kostrzewa
23 MARCA 2014 R. (III NIEDZIELA WIELKIEGO POStU)

7.30 za śp. Eugeniusza Zaborskiego w 13. rocznicę śmierci
9.30 1) za śp. Bronisława i leonarda Rowickich  

oraz zmarłych z rodziny Rowickich
2) za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.21)

11.00 za śp. Irenę, jerzego, leokadię i jana Mazgajskich
12.30 1) za Parafian

2) za śp. Marię Durda i Małgorzatę Savinc
18.00 dziękczynno-błagalna, w rocznicę urodzin Iwony
24 MARCA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.22)
8.00 wolna intencja

18.00 o Boże błogosławieństwo w 60. rocznicę urodzin Marii
25 MARCA 2014 R. (WtOREK, UROCZYStOśĆ  
ZWIAStOWANIA PAńSKIEGO)

7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.23)
8.00 za śp. jacka Albinowskiego w 5. rocznicę śmierci

18.00 za śp. Gabrielę i Waleriana jesiona
26 MARCA 2014 R. (śRODA)

7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.24)
8.00 wolna intencja

18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla jarosława; 
27 MARCA 2014 R. (CZWARtEK)

7.00 za śp. Grażynę Domżał w 8. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
8.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.25)

18.00 wolna intencja
28 MARCA 2014 R. (PIĄtEK)

7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.26)
8.00 wolna intencja

18.00 w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego,  
o dobre przygotowanie parafian do peregrynacji obrazu  
MB Częstochowskiej oraz o dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej  
dla księdza Proboszcza i kapłanów pracujących w naszej parafii

29 MARCA 2014 R. (SOBOtA)
7.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.27)
8.00 za śp. józefa Łabędzkiego w 50. rocznicę śmierci

18.00 za śp. Andrzeja Polniaka w 1. rocznicę śmierci
30 MARCA 2014 R. ( IV NIEDZIELA WIELKIEGO POStU

7.30 z okazji urodzin Anny, o Boże błogosławieństwo na dalsze lata  
dla niej i jej rodziny

9.30 1) za śp. Tadeusza, Stanisławę i Stanisława Orlińskich  
i Stefana Widyńskiego
2) za śp. Zdzisława Ćwiklińskiego w 15. rocznicę śmierci  
oraz jana i Walentynę Kobuszewskich i  Eugeniusza Magierę

11.00 za śp. Mariannę, jana i Teodora Przyjankowskich, Konstancję, Piotra, 
Walentego w 9. rocznicę śmierci i leszka w 10. rocznicę śmierci 
Ambroziaków

12.30 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.28)
18.00 dziękczynno-błagalna, w 29. rocznicę urodzin Tomasza Czarnockiego
31 MARCA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

7.00  za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.29)
8.00 wolna intencja

18.00 wolna intencja
01 KWIEtNIA 2014 R. (WtOREK)

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Tadeusza Bukowickiego (gr.30 – ost.)

18.00 wolna intencja

02 KWIeTNIa 2014 r.  
(śRODA, 9. ROCZNICA śMIERCI JANA PAWŁA II)

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Andrzeja i Katarzynę Stańczak

18.00 w intencji jana Pawła II
03 KWIEtNIA 2014 R. (CZWARtEK)

7.00 wolna intencja
8.00 o nawrócenie Weroniki

18.00 o liczne i święte powołania kapłańskie oraz o błogosławieństwo Boże 
dla kapłanów pracujących w naszej parafii  
(intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)

04 KWIEtNIA 2014 R. (PIĄtEK)
7.00 za śp. Stanisławę jankowską w 2. rocznicę śmierci
8.00 w intencji żywych i zmarłych członków Straży honorowej  

Najświętszego Serca Pana jezusa
18.00 za śp. Ryszarda Kwiatkowskiego w dniu imienin,  

o miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego
05 KWIEtNIA 2014 R. (SOBOtA)

7.00 za śp. Waldemara Gołębiewskiego w 1. rocznicę śmierci
8.00 w intencji żywych i zmarłych Członków Straży honorowej  

Niepokalanego Serca Maryi
18.00 dziękczynno-błagalna, w intencji Łukasza, Wiktorii i Dominika,  

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny
06 KWIEtNIA 2014 R. (V NIEDZIELA WIELKIEGO POStU)

7.30 z okazji urodzin Sławomira, o zdrowie i Boże błogosławieństwo  
dla niego i jego rodziny

9.30 za śp. jadwigę, Zofię i Edwarda Zawistowskich
11.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Dominika i Wiktorii
12.30 w intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic)
18.00 o pomyślne zdanie egzaminów, potrzebne łaski 

 i dary Ducha Św. dla Magdy i Macieja
07 KWIEtNIA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. lucynę i Feliksa Rygiel i ich rodziców oraz śp. Teresę Godlewską
08 KWIEtNIA 2014 R. (WtOREK)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Bronisławę i Tomasza Gawin
09 KWIEtNIA 2014 R. (śRODA)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Antoniego i Klarę Morzykowskich oraz Władysławę i Edmunda 
Domagalskich; o zdrowie i dary Ducha Św. dla jarosława;

10 KWIEtNIA 2014 R. (CZWARtEK)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

18.00 w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej
11 KWIEtNIA 2014 R. (PIĄtEK)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach
12 KWIEtNIA 2014 R. (SOBOtA)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

18.00 w intencji śp. Ks. henryka Miastowskiego w 21. rocznicę śmierci
13 KWIEtNIA 2014 R. (NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAńSKIEJ)

7.30 za śp. helenę, józefa, Mariana, Stanisława, janusza i józefę Mętraków
9.30 za śp. ks. henryka Miastowskiego w 21. rocznicę śmierci

11.00 dziękczynno-błagalna, w 12. rocznicę urodzin Dominika hajduka,  
z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

12.30 za Parafian
18.00 za śp. Pawła Sobkowicza
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Aby przekazać na rzecz Caritas naszej parafii  
kwotę jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:

Jak co roku moz
.
esz sprawić  

z
.
e 1 % Twojego podatku dochodowego  

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

W imieniu potrzebujących dziękujemy!

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

•  wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS 
Caritas AW – 0000225750

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

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

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


