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w miejsce śmierci

Fragment mozaiki Zbigniewa Łoskota w prezbiterium naszego kościoła. 

Fot. D.Bronz

TRIDUUM PASCHALNE
17 kwietnia 2014 r. – WIELKI CZWARTEK
6.00 – Jutrznia
19.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej

18 kwietnia 2014 r. – WIELKI PIĄTEK
7.00 – Ciemna Jutrznia
15.00 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego
19.00 – Liturgia Męki Pańskiej

19 kwietnia 2014 r. – WIELKA SOBOTA
7.00 – Ciemna Jutrznia
15.00 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego
20.00 – Wigilia Paschalna
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Syn Boży, który zechciał zejść na ziemię, aby stać się jednym z nas, a przez
to spłacić Ojcu dług należny za nasze
grzechy – zaprasza nas do uczestniczenia w wydarzeniach, dzięki którym
zostaliśmy wyzwoleni spod jarzma zła
i śmierci. Uczestniczenia – bo w świętych, liturgicznych znakach wszystkie
wydarzenia Chrystusowej Paschy
urzeczywistniają się i stają się prawdziwe tu i teraz. To nie tylko przypominanie sobie wydarzeń dawno minionych,
to nie wspominanie – to coś znacznie
więcej. Kościół zaprasza nas do zrozumienia tej tajemnicy i wchodzenia
coraz bardziej w paschalną prawdę.
Zaprasza – bo uczestnictwo w liturgii
Triduum Paschalnego jest niejako dla
chętnych, nie jest ono przez Kościół
nakazane. Zaprasza, bo nikogo na siłę
nie można uczynić wolnym. Wielki
Post był czasem, w którym odkrywaliśmy naszą ciemność, naszą niewolę,
grzech, którym jesteśmy spętani.
Teraz nadchodzi czas wyzwolenia.
„Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie”
(Łk 21,28).

stami, pozbawionymi głębszej treści –
i taką symboliczną tradycję odartą z jej
właściwej wymowy będziemy przekazywali kolejnym pokoleniom.

Paschalne znaki towarzyszą nam nie
tylko w czasie uroczystości kościelnych – w życiu każdego chrześcijanina
obecne są symbole, które mają przypominać o najważniejszych wydarzeniach związanych z odkupieniem
człowieka. Tradycyjny koszyczek,
w którym zanosimy pokarmy do
pobłogosławienia w Wielką Sobotę,
potrawy świąteczne, ozdoby, zwyczaje – wszystko to jest zakorzenione
w wierze w rzeczywistość o wiele
głębszą. Niestety zdarza się, że podtrzymujemy tradycje, których już zupełnie nie rozumiemy. A wtedy tracą
one swoją wymowę i stają się tylko
wzruszającymi i sentymentalnymi ge-

A przecież świętość nie jest dla nadzwyczajnych ludzi, a dla każdego z nas.
Chrystus pokonał śmierć nie dla wybranych, ale dla każdego człowieka.
I każdego z nas wzywa do osiągnięcia
świętości i do prowadzenia do tej
świętości innych. Jest to możliwe
dzięki Duchowi Świętemu, który jest
pierwszym darem przygotowanym dla
tych, którzy wierzą Zmartwychwstałemu. „Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie uważajmy
się za martwych, niezależnie od tego,
co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego życia, które pozwala nam
iść naprzód” (papież Franciszek, Evangelii gaudium, 3).

Tymczasem dobrze przeżyte Święta
Paschalne i przyjęcie ich owoców
przekładają się na całe nasze życie –
nie tylko w okresie wielkanocnym,
ale w ciągu całego roku. Łaski, którymi zostaliśmy obdarowani dzięki
Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu
Chrystusa, uzdalniają każdego z nas
do podążania drogą do świętości.
W nadchodzącym okresie Kościół stawia nam przed oczami przykład kilku
osób, które wyprzedziły nas na tej
drodze i mogą stanowić dla nas wzór.
W maju w szczególny sposób wnikamy
w postawę Maryi – tej, która pierwsza uwierzyła, wytrwała w wierze do
końca i jest naszą przewodniczką na
drodze do całkowitego zaufania Panu.
Tej nauczycielce świętości powierzyli
się błogosławieni papieże – Jan XXIII
i Jan Paweł II, którzy również za kilka
dni zostaną jako święci wyniesieni na
ołtarze.
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NIEDZIELA
MISYJNA

Drodzy Parafianie!

Zwycięzca śmierci, piekła
i szatana staje przed nami w chwale
zmartwychwstania. Niech światłość
zmartwychwstania rozjaśnia nasze
ciemności, wskazuje drogę i prowadzi
bezpiecznie za Dobrym Pasterzem.
Niech otwartość i współpraca z łaską
Zmartwychwstałego przenikają naszą
codzienność i pomagają w realizowaniu
naszego życiowego powołania.
W Święta Wielkiej Nocy – w imieniu
swoim oraz wszystkich księży
pracujących w naszej parafii – składam
Wam i wszystkim Waszym Bliskim
najserdeczniejsze życzenia.
Niechaj radość Poranka Wielkanocnego
wypełni świąteczny czas, a prawda
o Zbawieniu będzie zawsze żywa
w Waszych sercach.

SEMINARIUM
REDEMPTORIS MATER

2

Ks. Zygmunt Niewęgłowski

Wyjazd na „Narty z Panem Bogiem”
do Czarnej Góry

W

okresie ferii zimowych, tj. od 14
do 22 lutego, odbył się organizowany przez księdza proboszcza
wyjazd rodzin do Czarnej Góry. Jak deklarują uczestnicy, był to wspaniały wyjazd,
dla ducha i dla ciała. Każdy miał okazję poszusować na stoku, od najmniejszych do
największych. Nawet początkujący narciarze mogli spróbować swoich sił, niektórzy
po raz pierwszy w życiu założyli na
swe nogi narty spełniając tym samym swoje marzenia. Codzienne sprawowana była
liturgia Mszy Świętej. Małżeństwa uczestniczyły też w spotkaniach prowadzonych
przez ks. Wiesława Błaszczaka oraz Agnieszkę i Jakuba Kołodziejów na temat
komunikacji w małżeństwie. „Były to rekolekcje rodzinne, trwające 24 godziny na
dobę, które dały siłę i radość bez wyrzutów sumienia, że zrobiliśmy coś dla siebie
kosztem rodziny – byliśmy razem”
Aldona Polcyn.

marca gościliśmy w naszej
parafii ks. Antonio Panaro
wraz z seminarzystami z Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie. Mówili o swoim powołaniu
oraz o misji, do jakiej przygotowuje
ich Kościół. Warszawskie semninarium zostało erygowane przez Jego
Eminencję Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski, dnia 10 czerwca
1990 roku. Było ono wtedy piątym
tego typu seminarium na świecie,
a pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstało w odpowiedzi na apel Jana Pawła II wzywającego do nowej ewangelizacji. W tym
roku wspólnota seminaryjna liczy
50 młodych ludzi z 9 narodów. Seminaria „Redemptoris Mater” są
to seminaria diecezjalne, które podejmują pracę misyjną dla dobra
Kościoła powszechnego. Wszyscy
przygotowujący się do prezbiteratu
w seminariach „Redemptoris Mater” pochodzą ze wspólnot Drogi Neokatechumenalnej. Nie są to
jednak „seminaria neokatechumenalne”. Wyświęceni w nich prezbiterzy są gotowi pójść dokądkolwiek,
gdzie ich pośle biskup-ordynariusz
diecezji, odpowiadając na potrzeby
różnych Kościołów lokalnych. Za
wsparcie duchowe i materialne seminarium dziękujemy!

fot. Archiwum „Uwierzyć”

J u b i l e u sz

W

niedzielę 25 maja ksiądz
proboszcz Zygmunt Niewęgłowski będzie obchodził
jubileusz 25-lecia kapłaństwa. O godzinie 18.00 Jubilat wraz z zaproszonymi
kapłanami odprawi uroczystą Mszę św.
dziękczynną za otrzymane łaski w życiu
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kapłańskim. Zapraszamy wszystkich do
wspólnej modlitwy - będzie to okazja,
by jako wspólnota Kościoła podziękować
Bogu za sakrament kapłaństwa, a księdzu
proboszczowi za codzienny trud pracy
duszpasterskiej. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla księdza proboszcza.

fot. Archiwum „Uwierzyć”

Uwierzyć

DUCHOWA
ADOPCJA

25

marca obchodziliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień szczególnej
modlitwy o ochronę życia poczętego.
Co roku obchodzimy go jako Dzień
Świętości Życia. W związku z tym po raz
kolejny kilkadziesiąt osób z naszej parafii włączyło się w - animowane u nas
przez krąg Kościoła Domowego - dzieło
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Przyrzeczenia zostały złożone w czasie
Mszy świętej o godz. 18.00. Duchowa
Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka

zagrożonego zabiciem w łonie matki.
Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy
różańca świętego oraz krótkiej modlitwy
w intencji dziecka i jego rodziców. Dzieło
duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią
na wezwanie Matki Bożej do modlitwy
różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia
za grzechy. W roku 1987 zostało przeniesione do Polski. Centralny Ośrodek
Krzewienia Duchowej Adopcji znajduje
się na Jasnej Górze.

KINO
WARTOŚCI
W ADZIE
JAN PAWEŁ II

W

ramach cyklu Spotkanie z Kinem Wartościowym ADA zaprasza na pokaz filmów dokumentalnych przedstawiających sylwetkę
i dorobek błogosławionego Jana Pawła
II. Gościem będzie Grzegorz Polak dziennikarz, publicysta i autor książek
o papieżu. 26 kwietnia, na dzień przed
kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II, przedstawione zostaną dwa filmy.
Pierwszy to „Śledztwo w sprawie Miłosierdzia Bożego” Krzysztofa Żurawskiego, drugi to „Jan Paweł II – niezwykły
Papież” Filipa Dzierżawskiego. Oba
dzieła przedstawiają historię papieskiego pontyfikatu i spuściznę duchową
Karola Wojtyły. Polecamy! Wstęp wolny. Szczegóły na plakatach i na stronie
http://kinoada.blogspot.com.

fot. P. Szpunar

LITURGIA SŁOWA Z BISKUPEM

26

marca w czasie ostatniej katechezy dla młodzieży i dorosłych sprawowana była Liturgia Słowa, której przewodniczył ks. bp
Rafał Markowski. Na zaproszenie naszego księdza proboszcza po raz pierwszy
gościł wśród nas od czasu święceń biskupich, otrzymanych w grudniu 2013 r.
Ksiądz biskup zachęcał wszystkich do
odważnego słuchania Słowa, mówił o konieczności szaleństwa wiary i przypominał o podstawym orędziu Pisma świętego, jakim jest bezinteresowna miłość
Boga do człowieka.
nr 13/2014

fot. W. Sawicki
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ISKRA MIŁOSIERDZIA

P

rzed ogłoszeniem Jana Pawła II
świętym, Polacy zjednoczą się
w modlitwie przy Ogniu Miłosierdzia z Łagiewnik. W postaci Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia dotrze on do kościołów, instytucji i domów w całym kraju.
Z ramienia Konferencji Episkopatu
Polski akcję przygotowującą do kanonizacji papieża Polaka koordynują Fundacja
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz „Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło”.
Do „rozniecania iskry Bożej łaski”
i „przekazywania światu ognia miłosierdzia” wezwał Jan Paweł II podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w sierpniu 2002 r.
W grudniu 2003 r. Jan Paweł II pobłogosławił ogień, który od tamtej pory
pali się nieustannie pod obrazem Jezusa
Miłosiernego w łagiewnickiej świątyni.
Ten właśnie ogień odbiorą w niedzielę
30 marca od kard. Stanisława Dziwisza
młodzieżowe delegacje ze wszystkich

polskich diecezji. W Niedzielę Palmową 13 kwietnia, podczas diecezjalnych
uroczystości Światowych Dni Młodzieży, biskupi przekażą Iskrę delegacjom
młodzieży z poszczególnych parafii oraz
reprezentantom władz samorządowych
i instytucji społecznych, jak szpitale, hospicja, domy dziecka, domy pomocy społecznej i więzienia.
W dniu kanonizacji Jana Pawła II,
czyli w Niedzielę Bożego Miłosierdzia
27 kwietnia, Iskra powędruje bezpośrednio do wiernych. Odbiorą ją oni w swoich
parafiach z wykorzystaniem wspomnianych lampionów, świec lub paschalików
i zaniosą do swoich rodzin. W ten sposób
każda osoba będzie mogła doświadczyć
blasku Bożego Miłosierdzia.
Lampion z Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia znajdzie się także przy ołtarzu
podczas uroczystości kanonizacyjnych
w Watykanie. Szczegóły na temat akcji
na: http://iskramilosierdzia.pl.

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE

W

fot. Archiwum „Uwierzyć”
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dniach 20-23 marca przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne.
Do spotkania z Chrystusem na
drodze paschalnej zaprosił nas ks. Robert Skrzypczak, były wikariusz naszej
parafii, obecnie wykładowca Papieskiego Wydziału Telogicznego w Warszawie,
ceniony kaznodzieja i publicysta, laureat
nagrody TOTUS za propagowanie nauczania błogosławionego Jana Pawła II.
W tym numerze „Uwierzyć” zamieszczamy homilię ks. Roberta z pierwszego
dnia rekolekcji. Wszystkich homilii można odsłuchać na stronie www parafii:
www.swietateresa.pl.

Swym pozdrowieniem obejmuję
wszystkie dzieci, które w
tym roku po raz pierwszy
przyjmują Chrystusa do swoich
serc i modlę się, aby zawsze
napełniała je Boża radość,
pokój i miłość, i by z pomocą
swoich najbliższych zachowały
na całe życie swoją dziecięcą
niewinność i ufność w Panu.
Z serca wam błogosławię.
Papież Franciszek

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
W NASZEJ PARAFII
– 11 maja godz.11.00
ROCZNICA KOMUNII ŚWIĘTEJ
– 18 maja godz.11.00
Pamiętajmy w modlitwie o
dzieciach i ich rodzicach.
Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii w 2013 r.
Fot. P. Niemiro.

T

Rekolekcje
IMAGO

egoroczne rekolekcje wielkopostne w Zespole Szkół na Promienistej
i w Szkole Podstawowej nr 66 im. ks.
Juliana Chrościckiego prowadził międzynarodowy Zespół Ewangelizacyjny IMAGO z Częstochowy. Odbyły się one przy pełnym wykorzystaniu multimediów oraz najnowocześniejszych
form Nowej Ewangelizacji. Ich przebieg można
prześledzić na www.facebook.com/imagoteam.

fot. Archiwum „Uwierzyć”

Uwierzyć

WIGILIA PASCHALNA
PRZEJŚCIE PANA
ks. Krystian Chmielewski i ks. Jacek Gomulski

fot. A. Worobiec

nr 13/2014
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K

ościół przez papieża Franciszka pokazuje nam, jak mamy przeżywać
Wielki Tydzień, a zwłaszcza całe
Triduum: „Patrząc na Chrystusa, który oddał się dobrowolnie na śmierć, by odpowiedzieć na miłość Boga Ojca. Na Krzyżu
Jezus umiłował mnie i samego Siebie wydał za mnie. Każdy więc z nas – mówi Papież – może powiedzieć: umiłował mnie
i samego siebie wydał za mnie”. Owo „za
mnie” jest bardzo ważne, aby móc tak
przeżywać Liturgię - żeby doświadczyć
tego, że to za mnie rzeczywiście się dokonuje, że chodzi o mnie, o moje życie,
o moją rodzinę, moje sprawy.
Co to wszystko znaczy? To moja, twoja i nasza droga. Chodzi o to, by przeżyć
Wielki Tydzień idąc za Jezusem nie tylko
z sercem wzruszonym i pełnym współczucia, ale uczyć się wychodzenia z ograniczeń
samego siebie, by móc wyjść na spotkanie
innych, wejść coraz bardziej w logikę Boga, w logikę Krzyża, która nie jest przede
wszystkim logiką bólu i śmierci, ale logiką
miłości i daru z siebie. To wejście na drogę
Ewangelii, pójście za Chrystusem wymaga
pewnego wyjścia, wyjścia z samych siebie, z utrudzonego, rutynowego sposobu
przeżywania wiary, z pokusy by zamknąć
się w swoich schematach, prowadzących w końcu do zamknięcia horyzontu
twórczego działania Boga. „Bóg wyszedł
z samego siebie, aby przyjść między nas.
Rozbił swój namiot pośród nas, aby nam
przynieść Boże miłosierdzie, które zbawia
i daje nadzieję.”
WYJŚCIE
Oto zasadnicze słowo Wigilii Paschalnej.
Wyjście, przejście. Chrystus mówi o sobie, że wychodzi, wyszedł od Ojca i teraz
do Niego wraca. Pascha, od hebr. Pesah,
to jest właśnie „przejście”. To dopiero
później, w średniowieczu, kojarzono to
bardziej z Passio, czyli z cierpieniem, stąd
pierwotny wymiar i cała teologia, sens Paschy został przysłonięty przez akcent cierpienia. Wracamy do korzeni, wracamy do
źródeł, tak jak nas tego uczy Sobór Watykański II. Odkrywamy na nowo WYJŚCIE.
Chrystus naprawdę otwiera nam drogę.
Chrystus jest dla nas wyjściem, jest ratunkiem. Wigilia Paschalna to doświadczenie
tego. że Bóg przychodzi, aby uratować
moje życie, że mu na mnie zależy, że robi wszystko, abym ocalał, abym nie zginął.
Mówiliśmy o tym, że w Wielki Piątek kapłan leży twarzą na ziemi, pokazując, że
człowiek jest zagubiony bez Chrystusa, że
po grzechu pierworodnym tym co mu zostaje to wpatrywać się w ziemię, widzieć
8

tam cel i kres swojego życia. I Bóg go podnosi z tego upokorzenia, ze stanu w którym nie może zbliżyć się do Boga. Bóg go
ratuje. Bóg interweniuje na korzyść swojego ludu. To Bóg nas zbawia.
POST PASCHALNY
Dziś będziemy mówić o wielkiej, największej Liturgii jaką sprawuje Kościół, Wigilii
Paschalnej, ona jest już Liturgią Niedzieli
Zmartwychwstania. W Wielką Sobotę
w zasadzie nie dzieje się nic, jest Chrystus,
który spoczywa w grobie, którego adorujemy, przychodzimy, modlimy się W naszej
tradycji to jest też oczywiście święcenie
pokarmów wielkanocnych, czasem ostatnia szansa na spowiedź. Wielka Sobota to
dzień, w którym patrzymy na Maryję bo
ona, jak mówi Tradycja Kościoła, jedyna
zachowała wiarę w Chrystusa. Dlatego sobota jest oddana Matce Bożej. Po
śmierci Chrystusa wszyscy zwątpili, wszyscy. Nie poddała się tylko jedna kobieta.
Niewiasta. A my wszyscy zostaliśmy pod
Krzyżem oddani jako Jej dzieci. Ona za nas
i dla nas przechowała wiarę. Dlatego jest
tak ważne, żebyśmy przynajmniej od czasu do czasu pamiętali w sobotę o Maryi.
Maryja wierzy ze względu na mnie. Mogę
Ją zaprosić do swojego życia jako tę, która
przewodzi mojej wierze, która moją wiarę może umocnić swoim świadectwem,
swoim działaniem. Wielka Sobota to także
dzień, w którym trwa post. My jesteśmy
przyzwyczajeni do tego, że post trwa tylko w Wielki Piątek, ale Tradycja Kościoła
zachęca, by pościć także w sobotę aż do
Wigilii Paschalnej. Jest to tzw. post paschalny, który nie jest nakazany, ale bardzo
gorąco zalecany wszystkim.
Jaki jest kucz do tego postu? Wyjaśnia
to sam Chrystus – „będą pościć dopiero wtedy, gdy zabiorą im Oblubieńca”.
W Wielki Piątek zabierają nam Oblubieńca
i czekamy na Niego, na Jego powrót. To
są te dwa dni kiedy nie mamy Oblubieńca
i wtedy rzeczywiście zgodnie z zapowiedzią Chrystusa powinniśmy pościć dwa
dni. Zachęcam, może ktoś się odważy, by
pościć aż do Paschy, aż do tej Wigilii, aż do
czasu kiedy na nowo ujrzymy Oblubieńca,
Chrystusa, który przychodzi nas zbawiać.
ŚWIATŁOŚĆ W CIEMNOŚCI
Liturgia Paschalna rozpoczyna się Liturgią
Światła. Dla nas może jest to coś wyjątkowego, bo w rycie rzymskim w zasadzie
nie jest już praktykowane Lucernarium,
czyli nabożeństwo światła, liturgia światła
(od łacińskiego słowa lucerna czyli lampa).
Kiedyś było to dość powszechne nabo-

żeństwo, obrzęd, którym rozpoczynano
Nieszpory. Do dzisiaj z resztą, w liturgii
mediolańskiej, hiszpańskiej, galijskiej praktykuje się obrzęd, w którym wieczorem
zapala się światło, śpiewa się psalmy i dziękując Bogu za dzień, który się skończył, za
światło dnia, prosi się Go o to, żeby to
światło nie opuszczało nas także nocą.
Noc jest dla człowieka, który myśli kategoriami biblijnymi momentem trudnym,
pełnym zmagania, i w noc trzeba wejść
umocnionym nadzieją, że jest poranek, że
jest poranek Zmartwychwstania. W zasadzie chodzi o ten jeden poranek, o ten
jeden świt, o to jedno Słońce, które wzejdzie i które nie ma zachodu. Za chwilę
usłyszymy, że to wyśpiewujemy w Liturgii,
w czasie Exultetu.
„Dziękujemy Ci Boże za Twoje niezniszczalne Światło”. Tak od II wieku Kościół modli się w trakcie Liturgii Światła,
Chrystusa nazywając pogodną Światłością,
Szafarzem Życia, tym Który udziela życia,
tym przez Którego światło przychodzi
do naszego życia, na nasz mrok, na nasz
grzech. Jest to bardzo ważne, żeby zdać
sobie sprawę z tego, że potrzebuję tego
Światła. I dlatego też dokumenty Kościoła
mówią, że Liturgia Wigilii Paschalnej powinna zacząć się poza kościołem, najlepiej na placu. Powinien być przygotowany ogień, nie jakiś malutki ogień jak grill,
tylko porządny ogień. Ten znak ma być
nieoszczędny, ma naprawdę być znakiem,
który daje światło, który oświeca, rozświetla ciemność, mrok ciemności. Wigilia
Paschalna musi się zacząć po zapadnięciu
zmroku. Jest strasznym nadużyciem, kiedy
Liturgia zaczyna się wtedy, kiedy jest jeszcze słońce. Musi być ciemność i musi być
światło, bo przez te znaki Bóg już coś do
nas mówi. To już jest pierwsza katecheza,
którą przez Liturgię dostajemy na temat
swojego życia - bez Chrystusa jestem pogrążony w mroku i cieniu śmierci. Żyję
w ciemności i potrzebuję światła na moje
życie. Potrzebuję Chrystusa, który z mocą
wchodzi w moje życie, który rozświetla wszelki mroki, który mnie wydobywa
z ciemności, który staje się dla mnie światłem na każdy dzień. O to z resztą modlimy
się w trakcie tej Liturgii. Kapłan wychodzi
z usługującymi z kościoła, nie ma żadnej
muzyki, wszystko jest w milczeniu, bardzo proste pozdrowienie, bo to cały czas
jest kolejna odsłona Liturgii Triduum. To
finał, ku któremu zmierzamy, jeśli można
tak powiedzieć odnośnie liturgii. Najpierw
kapłan kieruje do nas zachętę „Bracia i siostry w tę najświętszą noc...”. To jest noc!
Wspaniale byłoby moim zdaniem, gdyby
Uwierzyć

ta liturgia zaczynała się o 22.00 i kończyła się po północy. Dokumenty Kościoła
mówią, że dopiero po północy powinno
się chrzcić. Ta Liturgia powinna być rozciągnięta, żeby chrzest przypadł już na
niedzielę, czyli po północy. Gdy zaczniemy
rozumieć te wszystkie znaki, to będziemy
pragnąć tego, żeby się to wszystko realizowało, tak jak to Kościół widzi, bo Kościół to tak nam podaje do celebrowania
pewny, że w ten sposób Pascha staje się
w nas i że te znaki są dla nas czytelne. Pomyślcie sobie, jeśli byśmy rozpalali ogień,
kiedy jeszcze świeci słońce – jaki to mrok
rozświetla? Naprawdę bardzo ważne jest
zachować tę klarowność, czytelność znaków, przez które Bóg do nas mówi, cały
czas do nas mówi.
ŚWIĘTOWAĆ PASCHĘ JEZUSA,
BY Z NIM ZWYCIĘŻYĆ
W tę najświętszą noc, w której Chrystus
przeszedł ze śmierci do życia, „Kościół
wzywa swoje rozproszone dzieci na całym
świecie, aby zgromadziły się na czuwanie
i modlitwę”, i dalej jest bardzo ważne
zdanie – „Jeśli tak będziemy obchodzić
pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa
Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział
w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią
i razem z Nim żyć będziemy w Bogu”. Od
tego jak ty i ja obchodzimy pamiątkę Paschy, słuchając Słowa Bożego i sprawując
święte obrzędy, zależy nasz udział w zwycięstwie Chrystusa!
Teraz pomyślcie, jaką pomyłką jest
pojawić się w niedzielę na 18.00, nie będąc na całym Triduum? Po prostu zero
logiki. Trzeba wejść w całą liturgię. Pozwól Panu Bogu mówić do Ciebie kiedy
trwa Liturgia. I wyjdź z niej inny, wyjdź
odmieniony. Do tego nas Kościół zaprasza - mamy wejść w Wielki Czwartek
i wyjść w Wigilię Paschalną, przeżywając
ten czas, będąc głęboko zanurzonymi
w miłość Boga i sposób, w jaki On do nas
przychodzi.
Kapłan poświęca ogień, mówiąc, by
ten ogień rozpalił w nas wielkie pragnienie Nieba, byśmy mogli przygotować się
na Święto Wiekuistej Światłości. Tak jest
nazwany Chrystus. Ogień zostaje pobłogosławiony, później od niego odpala się
Paschał, świecę Zmartwychwstałego, ku
czci której będzie wyśpiewany najpiękniejszy z hymnów kościelnych – Exultet. Paschał jest przyozdobiony, żłobi się na nim
znak krzyża, umieszcza się symboliczne
gwoździe w formie krzyża, wymawiając
przy tym bardzo ważne słowa: „Chrystus
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wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa
i Omega. Do Niego należy czas, wieczność, Jemu chwała i panowanie przez
wszystkie wieki wieków. Niech światło
Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc
i umysłów”.
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI
I z tą zachętą rozpoczyna się procesja. Najpierw idzie kapłan z Paschałem, a dopiero
potem wszyscy inni. W naszą ciemność
wchodzi światło Chrystusa Zmartwychwstałego. Jeszcze nie było Alleluja, jeszcze
nie było Ewangelii o zmartwychwstaniu.
Ale jest już pierwszy znak – światło, które wchodzi w ciemność. To światło, które
przypomina nam stworzenie, to że Bóg
powiedział: „Niech się stanie światłość”.
Mówi św. Paweł: „Ten sam Bóg, który powiedział Niech się stanie światłość, jest
Tym, który rozjaśnił w naszych sercach
światło poznania Swej chwały, która jest
na obliczu Chrystusa”. Pan Bóg cudownie
świat stworzył, mówi prefacja Kościoła,
i jeszcze cudowniej go odkupił. „Oto Ja,
Pan, czynię rzeczy nowe, dzieją się właśnie. Czy wy ich nie widzicie?” – mówi Izajasz. To jest pierwsza rzecz nowa, światło,
które się pojawia. Idziemy w procesji za
tym światłem i powoli odpalamy od niego
nasze własne świece, które przynosimy
i które będą płonąć, kiedy będziemy odnawiać przyrzeczenia chrzcielne. W czasie
tej procesji są trzy stacje, trzy momenty
w których kapłan, podnosi Paschał i śpiewa aklamację: „Światło Chrystusa, Bogu
niech będą dzięki”. Naprawdę, Bogu niech
będą dzięki za światło Chrystusa, za to że
On wchodzi w mrok mojego życia, że On
rozświetla moje ciemności, że On zwyciężył mój grzech, że On jest odpowiedzią na
śmierć, na wszystko co mnie zniewala, na
wszystko co jest dla mnie za trudne, że nie
jestem sam. Że nie jestem sam. Bóg jest
blisko mnie.
TO JEST TA NOC
Kiedy procesja dojdzie do ołtarza, rozpoczyna się Exultet. Najpierw Paschał jest
uroczyście okadzany i później odśpiewuje
się Exultet, pieśń ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego, której autorem - według
Tradycji - jest św. Ambroży. Jest to tekst
bardzo, bardzo starożytny, w którym obwieszczamy całemu światu, całej ziemi, że
jest wolna od mroku, że śmierć została
pokonana, że Chrystus zwyciężył, że spłacił za nas dług Adama i krwią swoją zmazał
dłużny zapis starodawnej winy. Że teraz
właśnie świętujemy Paschę, że to jest ta

noc, w czasie której zabija się prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy
wierzących. Jest to ta sama noc, w której
Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, kiedy
otworzył Morze Czerwone, kiedy dzisiaj
możemy być pewni, że to jest ta noc, ta
sama. Nie przywołujemy jakiejś nocy, nie
– to jest ta sama noc. Znowu ta noc się
staje, ona przychodzi do nas, noc kiedy
Bóg, który stworzył wszystko interweniuje, działa, wchodzi w nasze życie. Staje
się obecny swoim zbawczym ramieniem.
Dźwiga nas i umacnia. „Tej nocy Chrystus
skruszywszy więzy śmierci, jako Zwycięzca wychodzi z Otchłani”. Dalej są bardzo
kontrowersyjne, że tak powiem, słowa,
które warto zapamiętać z tego Exultetu,
z tej pieśni: Nic by nam nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.
„O zaiste, konieczny był grzech Adama,
który został zgładzony śmiercią Chrystusa.
Szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel”. Był taki moment w historii
Kościoła, że niektórzy uważali, że to jest
skandal, śpiewać coś takiego, i mnisi, a potem za nimi pół Europy na jakiś czas wyrzucili z Exultetu te słowa, że szczęśliwa
wina, skoro ją zgładził potężny Odkupiciel,
że konieczny grzech Adama, że nic nam
po naszym życiu, gdybyśmy nie byli odkupieni. Że grzech Adama był konieczny. Że
ja mogę chlubić się grzechem? Pomyślcie,
to do tego prowadzi. Mogę widzieć swój
grzech i mówić że dzięki temu Bóg mnie
zbawił, dzięki temu, że poznałem swoją
grzeszność, dzięki trudnym wydarzeniom
mojego życia była szansa, by objawiła się
miłość samego Boga!
POWSTAĆ Z GRZECHU
Zobaczcie jak wielką katechezę daje nam
Kościół w tych dwóch zdaniach, że Pan
Bóg także z tego, czego ja się wstydzę,
co jest może dla mnie krępujące, o czym
chciałbym zapomnieć, także z tego Bóg
jest w stanie wyprowadzić dobro, bo
On jest Bogiem. Bo On jest Bogiem, nie
ja. Tam, gdzie ja widzę klęskę, Bóg widzi zasiew zwycięstwa. To mówi św. Paweł w słynnym zdaniu „gdzie wzmógł się
grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”, tam hojniej Pan Bóg zamanifestował
się swoją obecnością. Nie, że to tak wspaniale, żeś nagrzeszył, to teraz lepiej znasz
Pana Boga – nie, nie, nie, nic z tych rzeczy!
Grzech to zawsze śmierć! Ale patrząc na
moje życie widzę, że dzięki tej śmierci ja
znam Chrystusa, Jego przebaczenie, Jego miłość. Nigdy nie zapomnę, że z tych
śmierci Chrystus mnie wyprowadził, że
z tych śmierci Chrystus mnie uwalnia i że
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w mojej śmierci, w tym co jest dla mnie
trudne, zawsze mogę do Niego wołać będąc pewnym, że mi odpowie, że mnie nie
zostawi samego, że pokonał śmierć. Jest
Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, Panem wszystkiego.
W ten hymn trzeba się wsłuchać. Zachęcam, byście w Wigilię Paschalną naprawdę się w niego wsłuchali, bo on jest przepiękny. Jest pragnieniem całego Kościoła
wyśpiewanym przez jednego ze sług, który
na początku zresztą, zanim zacznie śpiewać, prosi braci o modlitwę. Pamiętacie, co
zrobił Papież Franciszek zanim pobłogosławił lud, zanim odmówił błogosławieństwo
- poprosił żeby się za niego pomodlić. To
samo jest tutaj w Exultecie. „Bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj podziwiając jasność
tego świętego płomienia, proszę was, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia
wszechmogącego Boga. Niech ten, który
bez moich zasług” - śpiewa kapłan lub diakon – „raczył mnie uczynić swoim sługą,
zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy”. Ten, który ma wyśpiewać tę
pieśń, prosi całe zgromadzenie o modlitwę
w swojej intencji, żeby to zrobił godnie, na
chwałę Pana Boga. Modlitwa wstawiennicza
- element kapłańskiej misji Kościoła i każdego ochrzczonego. W tym śpiewie, który ma
swoją dynamikę i też bardzo piękną, starożytną melodię, prosimy na koniec Chrystusa, by ta świeca płonęła nieustannie, byśmy
już nigdy nie weszli w mrok, ale pamiętali
że jest Światło i że to Światło nas prowadzi.
To jest to samo Światło, które prowadziło
Izralea - tym Światłem jest Chrystus Zmartwychwstały, nikt inny i nic innego. Chrystus
Zmartwychwstały, który kruszy potęgę
śmierci, który jest zwycięski i który ratuje,
i zbawia nasze życie.
To jest uroczyste rozpoczęcie Wigilii
Paschalnej - obrzęd światła, Liturgia Światła. Oczywiście można to przeżyć rozrywkowo, że to jedyna Msza, która rozpoczyna się ogniskiem. Ale zachęcam, by patrzeć w tej głębszej perspektywie, umieć
odczytywać znaki - znaki przez które Pan
Bóg do nas mówi.
OBFITOŚĆ SŁOWA
Drugi element w Liturgii Paschalnej to
Liturgia Słowa. I tu konieczna uwaga: to
nie jest tak, że my odprawiamy Wigilię
Paschalną, według wzoru, tak jak odprawiamy wszystkie inne Msze święte. Nie!
To wszystkie inne Msze, wszystkie inne
celebracje mają być według wzoru Wigilii
Paschalnej. To jest model, to jest wzorzec.
Tak ma być celebrowana liturgia, tak ma10

my słuchać Słowa, tak mamy się karmić
Słowem, tak mamy na nie odpowiadać.
I dlatego na tę Wigilię, która jest matką
wszystkich Wigilii, najbardziej uroczystą,
lekcjonarz przewiduje dziewięć czytań.
Dziewięć, pomyślcie sobie - taki przeciętny katolik usłyszy, że będzie dziewięć
czytań, to sobie myśli: „Matko Boska, jak
ja to wytrzymam! Dziewięć, jeszcze do tego po każdym jest psalm i modlitwa, więc
to tak, jak bym poszedł na trzy Msze, bo
trzy Liturgie Słowa bym przeżył. Dziewięć
czytań! Matko święta, jak to wytrzymać?”
Uspokajam: Da się wytrzymać, da się
wytrzymać! Zachęcam, żeby słuchać, bo
każde słowo, każde czytanie jest dobrane
w odpowiednim kluczu. Oczywiście nie
będziemy wnikać w to, jakie były Czytania
na różnych etapach historii Kościoła, zajmiemy się tym co mamy dzisiaj.
WSZYSTKO BYŁO DOBRE
Pierwsze czytanie, to czytanie o stworzeniu świata, o tym że Bóg swoim słowem
stwarza, że Jego słowo ma moc sprawczą. To warto zapamiętać: po hebrajsku
dawar oznacza i słowo, i wydarzenie,
czyli i słowo (dźwięk) i fakt, który za nim
stoi, rzeczywistość którą naprawdę powołuje do istnienia. Tylko Bóg tak działa.
Ale to znaczy też, że ilekroć Bóg wypowiada słowo na temat twojego życia, to
słowo nad twoim życiem coś stwarza,
coś nowego, coś wyjątkowego, coś czego nie było wcześniej. Warto zawsze tak
przeżywać Liturgię Słowa, że oto Bóg daje mi słowo, które stwarza we mnie coś.
Pozostaje oczywiście kwestia tego, co to
takiego - to trzeba odkryć w Liturgii: czego Pan Bóg chce, do czego mnie zaprasza, co dla mnie przygotowuje.
CZTERY NOCE
Początkowe trzy lektury to są czytania
o nocy. To jest echo poematu, który był
znany w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, który do dzisiaj jest czytany w liturgii
syryjskiej. To poemat o czterech nocach.
Stąd pierwsze trzy czytania: o nocy stworzenia, potem o nocy w której Abraham
składa w ofierze Izaaka (a przynajmniej
próbuje złożyć) i trzecie - o nocy przejścia
przez Morze Czerwone. To są trzy noce,
które są w tym poemacie o czterech nocach. To jest bardzo piękne. Zachęcam,
nie tak dawno temu został on wydany po
polsku, można go sobie przeczytać. Cztery
noce, ale tu mamy trzy. Jaka jest czwarta?
Czwarta to jest noc Mesjasza. I my jesteśmy pewni, że to jest ta noc, noc Paschy.
Noc, w której Chrystus przychodzi do nas.

Tak z resztą chrześcijanie syryjscy ją interpretują.
TAK WYGLĄDA MIŁOŚĆ
Najpierw Bóg stworzył świat, a potem pokazał na czym polega miłość. O tym mówi
ofiara Abrahama, który jest wezwany, by
oddać to co najcenniejsze - syna, w którym ulokowane są wszystkie jego nadzieje, wszystkie oczekiwania. Całe jego życie
jest spełnione, kiedy widzi swojego syna.
A Bóg mówi: złóż go w ofierze. Czytamy
dialog, który toczy się między Abrahamem
i Izaakiem, kiedy idą na górę. Ten dialog
Tradycja Kościoła odczytywała zawsze jako
zapowiedź Chrystusa. Izaak jest obrazem
Chrystusa, bo Izaak niesie na plecach drzewo na zbudowanie ołtarza ofiarnego. Izaak według poematu czterech nocy, ale też
według midraszy i opowieści żydowskich,
był tym, który prosi ojca żeby go związał,
żeby się nie opierał, bo wtedy ofiara będzie
nieważna. Mówiliśmy o tym, że baranek
paschalny musiał być łagodny, taki który nie
będzie wierzgał, który da się zabić. Wiemy,
że Chrystus, tak jak Izaak, jest tym Barankiem. W ofierze Abrahama chodzi też o to,
że Bóg oszczędza Izaaka, ale nie oszczędza
swojego Syna Jezusa Chrystusa, którego
wydaje za nas, byśmy poznali jak wielka
jest miłość Boga do nas. Jak bardzo Bóg
jest w stanie wyjść nam naprzeciw, oddając
wszystko co ma, czyli swojego Syna.
DROGA POŚRÓD ŚMIERCI
Trzecia noc to noc przejścia przez Morze
Czerwone. Noc, kiedy Izrael, Lud Wybrany, który jest obrazem Kościoła, nas
wszystkich, doświadczał tego, że nie ma
już wyjścia, nie ma już ratunku, nie ma rozwiązania na jego życie. Jest taka piękna stara opowieść, która mówi, że można przyrównać życie człowieka do sytuacji Izraela
u brzegu Morza Czerwonego i do małej
gołębicy, która fruwa nad skałami i widzi, że
jest atakowana przez sępa, i próbuje schronić się w szczelinie skalnej. A z tej szczeliny
wypełza wąż, który otwiera swą gardziel.
Z przodu śmierć, z tyłu śmierć i co wtedy?
Wtedy - mówi ta opowieść - Bóg wyciąga
swą rękę i ratuje gołębicę. I tak było właśnie w czasie przejścia przez Morze Czerwone. Z tyłu faraon, czyli śmierć, z przodu
morze, czyli śmierć. Klin, nie da się, ani
w jedną ani w druga stronę. Śmierć z przodu i śmierć z tyłu, a co Bóg robi? Otwiera
morze. Otwiera morze dla nas, ze względu
na nas. Izrael przechodzi przez to morze,
więcej, nie tylko przechodzi, są uratowani,
udało się. Widzi pogrążenie swoich wrogów. Widzi trupy Egipcjan, które wypływaUwierzyć

ją na brzeg morza. To dla chrześcijan jest
obrazem tego co, się dokonuje w chrzcie,
gdzie wróg pozostaje pokonany, szatan
zostaje pokonany, gdzie Bóg rozprawia się
z Twoim przeciwnikiem - na serio.
WIDZIEĆ ZWYCIĘSTWO
NAD WROGIEM
Później są kolejne czytania, które prowadzą
nas do odkrycia daru, z jakim przychodzi do
nas Chrystus. Wcześniej jednak, po trzecim
czytaniu o nocy paschalnej, śpiewamy kantyk Mojżesza. Jest to pieśń, o której trzeba
coś powiedzieć, bo to jest jedyny dzień,
jedyny moment w liturgii Kościoła, kiedy
śpiewa się ten Psalm. On jest specjalnie
zapowiadany w liturgii. Trzecie czytanie nie
kończy się tak jak każde inne słowami „Oto
Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki”. Nie,
ostatnie słowa tego czytania brzmią: „Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim
śpiewali tę pieśń ku czci Pana”. I zaczyna
się: „Będę śpiewał na cześć Pana, który
wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia
i jeźdźca (czyli faraona, czyli wroga, Twojego wroga, grzech, diabła, śmierć) pogrążył
w morskiej przepaści. Pan jest moją mocą
i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie”. Jemu. Nikomu innemu, tylko
Bogu zawdzięczam moje ocalenie. To jest
ważna pieśń, według Apokalipsy to jest
pieśń, która jest śpiewana w Niebie. Mówi
Księga Apokalipsy, że wybrani stoją przed
ołtarzem Boga i Baranka i śpiewają pieśń
Mojżesza i pieśń Baranka. Dwie pieśni.
Radośnie śpiewał ją cały lud nad brzegiem
morza, kiedy Izraelici doświadczyli, że tylko Bóg mógł coś takiego zrobić. Tylko Bóg
mógł ich ocalić. I ocalił! Nie zostawił swojego ludu, usłyszał ich wołanie. To czytanie
zaczyna się: „Rzekł Pan do Mojżesza: Czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela niech ruszają w drogę”. W to
morze niech wchodzą. Czasem tak jest,
że Pan Bóg - tak się nam wydaje - zaprasza
nas do jakichś rzeczy absurdalnych. Według
wiary waszej wam się stanie, wejdź w to
morze, nie bój się. Nie bój się zaufać, bo
Bóg otwiera drogę przez Morze Czerwone. Dalej będzie czytanie z Księgi proroka
Izajasza, o tym że góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość Boga nigdy
od nas nie odstąpi. Mówiliśmy już sobie,
że miłość Boga jest tematem przewodnim
całej tej Wielkiej Liturgii – Czwartkowej,
Piątkowej i Sobotniej. Miłość, która objawia
się, kiedy Chrystus bierze na siebie wszystkie nasze grzechy. W kolejnym czytaniu
z proroka Izajasza będziemy zaproszeni do
tego, by przyjść do wody. Spragniony jesteś
- przyjdź do wody. Spożywaj bez pieniędzy,
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bez płacenia za wino i mleko. „Słuchajcie
mnie, a będziecie jeść przysmaki”. „Moje myśli nie są myślami waszymi, a wasze
drogi moimi drogami”. To co mówiliśmy wejść w Paschę, to wejść w sposób działania tak jak Bóg - kochać, przebaczać, służyć,
upokarzać się, przyjmować na siebie niesprawiedliwość. Wszystkie te rzeczy trudne, małżonkowie pewnie mogą coś o tym
powiedzieć, przed którymi się najchętniej
ucieka. W to wszystko można wejść dzięki Passze, dzięki temu, że Chrystus umarł
i zmartwychwstał!
WYBRANI, BY ZNAĆ WOLĘ BOGA
Kolejne czytanie z proroka Barucha, będzie mówiło o tym, że jesteśmy szczęśliwi,
bo wiemy czego Bóg od nas chce. Znamy
Prawo, znamy słowo Boga, jesteśmy tymi,
którzy - o ile przyjmiemy wezwanie do
nawrócenia - będą chodzić w blasku Jezusa Chrystusa. To oczywiście zapowiedź,
ale wiemy, że ona się wypełnia w Jezusie
Chrystusie. „Nawróć się Jakubie, trzymaj
się Słowa, chodź w blasku Jego światła.
Nie dawaj chwały swojej obcemu”, to znaczy ceń sobie to, co otrzymałeś na chrzcie
- łaskę wybrania, odkupienia, zbawienia.
WSZYSTKO NOWE
Ostatnie czytanie z Ksiąg
Starego Testamentu to
czytanie z Księgi Ezechiela, o tym że Bóg da
nam serce nowe i nowego ducha chce tchnąć
do naszego wnętrza,
zabrać serce kamienne,
a dać nam serce z ciała.
Chce uzdolnić nas do
miłości, tak jak uzdolnił
do miłości, do oddania
życia Apostołów, którzy
wcześniej ze strachu byli
zaryglowani w wieczerniku. Uzdolnić do rzeczy
niemożliwych, tego może dokonać Bóg. Dalej
w Liturgii będzie śpiewany hymn „Chwała na wysokości Bogu”, ten sam
który brzmiał w Wielki Czwartek, a potem
już była cisza. I teraz
na nowo, wraz z całym
stworzeniem śpiewamy
„Chwała na wysokości
Bogu” i wtedy rozświetlany jest cały kościół. Do
tej pory jedyne światło
jakie było, to światło

Paschału i świec, które trzymaliśmy w ręku. To też mówi nam, że rzeczywiście
czuwamy, nie śpimy, nie myślimy o niebieskich migdałach, nie czekamy ile tych
czytań brakuje jeszcze do dziewięciu, tylko czuwamy, słuchamy. Chcemy się karmić, chcemy naprawdę wyjść stąd najedzeni, zaspokojeni. Chcemy, by nasz głód
został nasycony.
ZANURZENI W ŚMIERĆ I ŻYCIE
I dalej następują czytania z Nowego Testamentu. Najpierw z listu do Rzymian,
o tym że kto został ochrzczony, to jest
zanurzony w śmierć Chrystusa i Jego
zmartwychwstanie. Dla zniszczenia grzechu nasz dawny człowiek razem z Chrystusem został ukrzyżowany po to, byśmy
już więcej nie byli w niewoli grzechu. Bo
Chrystus nas odkupił, jesteśmy wyzwoleni
i możemy, jak mówił św. Franciszek, patrzeć w twarz demona i strzelić go w pysk,
bo został pokonany. Bo został pokonany!
Bo nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus,
który zwyciężył, który jest silniejszy od
moich słabości, który ma moc dźwigać
mnie z każdego grzechu. Któremu mogę zaufać, powierzyć moje życie, życie
mojej rodziny, sprawy mojego Kościoła,

fot. A. Worobiec

11

chodzi tylko o to, że sobie coś przypominamy albo żeby było ładnie, żebyśmy się
czymś wzruszyli. Tu chodzi o to, że w tym
uczestniczymy, to się staje obecne. Wkraczamy w to. Tutaj zawsze przypominam
ministrantom, że ich zadaniem jest tak
wypełnić posługę liturgiczną, żeby całe
zgromadzenie Kościoła umiało i dobrze
weszło w tę Liturgię. Żeby dobrze się odnalazło w tym co się dzieje, w tym uobecnionym wydarzeniu zbawczym. A Wigilia
Paschalna to jest szczyt szczytów - można
tak powiedzieć.

fot. A. Worobiec

mojej parafii, mojej ojczyzny, tego świata.
Wszystko mogę Mu powierzyć, bo On jest
zwycięzcą i kto idzie za Nim jest po stronie zwycięzców, nie przegranych!
NIE MA GO TU!
ZMARTWYCHWSTAŁ!
Ostatnie Słowo jakie jest proklamowane,
to Ewangelia o niewiastach, które idą do
grobu szukając śmierci. Chrystusa umarłego szukają, idą Go tam namaścić, dopełnić obowiązki pogrzebowe, które musiały
być zaniechane, bo zbliżał się szabat, a nie
można było szabatu złamać. One idą dopełnić pogrzebu, idą w stronę śmierci, idą
namaścić trupa mówiąc tak mało elegancko. I co? Nie ma Go tu, nie ma Go tu!
Tej śmierci już nie ma! Tej śmierci już nie
ma, Chrystus zmartwychwstał. Chrystus
zmartwychwstał! W to czytanie wprowadza nas uroczyście odśpiewane Alleluja,
po raz pierwszy od 46 dni, od Środy Popielcowej, od wtorku przed Środą Popielcową w zasadzie. Alleluja, które, musimy
przyjąć do swojego serca. Alleluja - dobra
nowina, że Chrystus zwyciężył, że możemy pozdrawiać się tak jak pozdrawiają się
do tej pory chrześcijanie na wschodzie:
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie
zmartwychwstał Alleluja! Jest dobra nowina na twoje życie - Chrystus, który zmartwychwstał, który przychodzi!
WEJŚĆ W MISTERIUM
Widzieliśmy już Liturgię Światła, słyszeliśmy o Liturgii Słowa i dochodzimy do Liturgii Chrzcielnej, kiedy Słowo zostaje wyjaśnione, to przychodzi czas na ten znak,
jakim jest woda i obmycie, bo jesteśmy
zanurzeni w śmierć Chrystusa. To właśnie
celebrujemy w znakach. To jest ważne my to celebrujemy, to uobecniamy. Tu nie
12

ŚWIĘCI CELEBRUJĄ Z NAMI
Liturgia Chrzcielna to trzecia część Wigilii. Jeżeli w kościele, w jakim celebruje się
Wigilię Paschalną jest źródło chrzcielne,
to jest to szczeglny czas, by celebrować
sakrament chrztu. Wówczas możemy
w pełni doświadczyć znaku wody. Najpierw przed błogosławieństwem wody
chrzcielnej kapłan wzywa wszystkich do
uczestnictwa, do odśpiewania Litanii do
Wszystkich Świętych. W tę Świętą Noc
przyzywamy wstawiennictwa wszystkich,
którzy przed nami przeszli już drogę wiary, osiągnęli zbawienie. Prosimy ich o pomoc, prosimy ich o modlitwę. Kościół zawsze, przy ważnych wydarzeniach, przyzywa wstawiennictwa świętych. I tutaj
w tę szczególną noc, noc Paschy, również
wzywamy wstawiennictwa świętych. Stoimy w czasie Litanii do Wszystkich Świętych i przyzywamy ich mocy. Warto się
w tę litanię wsłuchać - jeżeli jest ona pięknie śpiewana, to możemy doświadczyć
tego jak wielkie nasze bogactwo jest tam,
w Kościele uwielbionym, świadków wiary,
którzy się za nas modlą. Stoimy, ponieważ
jest to noc Paschy, ponieważ jest to Wielkanoc - czas radości, jak to zostało nam
ogłoszone. Nie klęczymy, choć często
w czasie Litanii do Wszystkich Świętych
się klęczy w postawie uniżenia przed Bogiem, ale nam już ogłoszono, że nasz Pan
zmartwychwstał! Król jest żywy, więc teraz dwór Króla przyzywamy do nas, a my
mamy godność odkupionych.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WODY
Następuje modlitwa błogosławieństwa
wody - piękna, piękna modlitwa, znowu
warto wsłuchiwać się w te słowa. Składa się ona z dwóch części - najpierw jest
przypomnienie tych wydarzeń zbawczych,
w których woda odegrała bardzo ważną
rolę, a następnie wezwanie mocy Ducha
Świętego, aby otworzył dla Kościoła źródło
chrzcielne. Jakie to są te wydarzenia, w których woda brała udział? To jest stworzenie

świata, w którym duch Boży unosił się nad
wodami, nad otchłanią i woda, która była
symbolem ciemności, otchłani piekła, sił
chaotycznych, zła, staje się przez dotknięcie ducha Bożego wodą, która ma Bożą
łaskę w sobie. Potop, w którym żywioł wody położył kres występkom i dał początek
cnotom przez uratowanie sprawiedliwego Noego i jego rodziny złożonej z ośmiu
osób. I tak jak potop w pewien sposób jest
śmiercią, która przynosi nowy początek, tak
samo i chrzest jest zanurzeniem w śmierć
Chrystusa, aby dać nowe życie. W chrzcie
dokonuje się oczyszczenie z grzechu, jakby
zatopienie w wodzie, zatopienie grzechu
w wodzie, uratowanie człowieka. Ojcowie
Kościoła akcentowali takie trzy elementy
tej typologii: chrzest, woda, wody potopu,
arka. Arka Noego zbudowana z drzewa jest
zapowiedzią Krzyża. Osiem osób z rodziny
Noego to zaczątek nowej ludzkości odrodzonej przez chrzest. Zmartwychwstanie
Chrystusa, które dało początek nowej
ludzkości następuje w tzw. dniu ósmym,
czyli w niedzielę. Niedziela była nazywana
przez Ojców Kościoła dniem ósmym, nie
siódmym dniem tygodnia. I my czekamy,
że w ósmym dniu tygodnia, jak mówili też
niektórzy Ojcowie, przyjdzie Pan w swojej
chwale. Szczególny czas, wyjęty ze swojego naturalnego porządku. Dalej, przejście
Izraelitów przez Morze Czerwone - znowu woda jest narzędziem działania Boga.
Chrzest Jezusa w Jordanie. Element wody,
którą Chrystus uświęca przez swoje wejście w nią. Przebicie boku Jezusa na Krzyżu,
bo z tego wytryska Kościół, kiedy wypływa
krew i woda z boku Chrystusowego. Aż
wreszcie wspomina się w tej modlitwie nakaz, jaki Chrystus daje Apostołom, aby szli,
nauczali wszystkie narody i udzielali chrztu.
ZANURZENIE PASCHAŁU
W czasie modlitwy, pod koniec, kiedy jest
przyzywanie mocy Ducha Świętego nad
tą wodą, zanurza się Paschał trzykrotnie.
I to trzykrotne zanurzenie Paschału ma
nam przypominać o zmartwychwstaniu
Chrystusa, ale też o naszym zanurzeniu:
że my razem Chrystusem zanurzamy się
w śmierć, aby żyć. I to jest znak bardzo
wymowny. Tutaj też zawsze jakiś usługujący pomaga kapłanowi w tym zanurzeniu
Paschału i to jest też wielka łaska i godność
tego gestu. To jest pomoc w tym, żeby ten
znak doskonale zrozumieć, przeżyć, można
to w swojej duchowości też odnajdywać.
Po błogosławieństwie wody chrzcielnej, katechumeni czyli ci, którzy się przygotowują
do chrztu, ale też wszyscy zebrani, którzy
będą za chwilę pokropieni wodą, wyrzekaUwierzyć

ją się szatana, wyznają wiarę i przyjmują jeśli są katechumeni - chrzest.
ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
W Świętą Noc każdy z nas jest wezwany
do tego, aby odnowić swoje przymierze
z Bogiem, w sposób indywidualny. Czasami w ciągu roku liturgicznego jest taka
sytuacja, że się odnawia przyrzeczenia
chrzcielne. Były Misje u nas w parafii, to
była taka sytuacja. Natomiast centrum
twojego odnowienia przymierza z Bogiem
jest święta noc Paschy. Masz trzymać w ręku świecę zapaloną światłem od Paschału.
To jest zadanie znowu usługujących, ministrantów, żeby to światło rozprowadzili
po kościele, żeby nikt tam sobie po kieszeniach nie wyjmował zapalniczki, żeby mieć
świeczkę zapaloną. Nie, to ma być światło
zapalone od Paschału, od tego świętego
płomienia. Trzymasz w ręku świecę i wobec całego Kościoła uwielbionego i tego
na ziemi, mówisz „Wyrzekam się grzechu,
wyrzekam się szatana i wyznaję wiarę”.
To jest ważne, bo to jest twoje wyznanie.
Z resztą, tam w tej formule pyta się nas
nie o to, czy „Wierzycie? Wierzymy”. „Czy
wierzysz?” To jest ważne. Czy ty osobiście
we wspólnocie Kościoła wyznajesz swoją
wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego?
CHRZEST I POKROPIENIE
Następnie, jeżeli jest chrzest, to jesteśmy
świadkami tego, że w Najświętszą Noc
Kościół otwiera swoje serce dla nowego
życia w Chrystusie, a jeżeli nie ma chrztu,
a nawet po chrzcie kapłan przechodzi przez
kościół i każdego z nas kropi wodą, wodą
uroczyście pobłogosławioną i uświęconą
mocą Ducha Świętego, abyśmy na nowo
weszli w przymierze z Chrystusem, skoro jesteśmy świadkami Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Ważny moment
w osobistej duchowości, warto do0 tego
momentu wrócić. Wchodzisz na nowo,
może bardziej świadomie w przymierze
z Bogiem, osobiste przymierze z Bogiem.
EUCHARYSTIA BEZ POŚPIECHU
Dochodzimy do Liturgii Eucharystycznej.
Dokumenty Kościoła mówią tak: „Należy
uważać aby Liturgia Eucharystyczna nie była
celebrowana w pośpiechu”. Wszystko też
zależy od kapłanów, usługujących, lektorów, ministrantów, ceremoniarzy, od tych
co są w prezbiterium, bo jak oni będą celebrować szybko, w pośpiechu, nerwowo, to
się przeniesie na całe zgromadzenie. Liturgia Wigilii Paschalnej jest długa, to prawda,
ale to jest serce, najważniejszy moment.
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Dalej jest Modlitwa Powszechna, a po niej
- jak do tego zachęcają dokumenty - procesja na przygotowanie darów. Kościł kieruje
do nas zachętę, by wierni mogli przyjmować Komunię Świętą w Wigilię Paschalną
pod obiema postaciami (chleba i wina), aby
przeżyć pełnię znaku Eucharystii.
PROCESJA REZUREKCYJNA
PO WIGILII
Teoretycznie na zakończenie całej akcji
liturgicznej powinniśmy wyjść z kościoła i ogłosić światu, że Chrystus zmartwychwstał! Powinniśmy to zrobić. Ale
w naszej tradycji jakoś tak się zrobiło, że
robimy sobie taki urlop kilkugodzinny,
żeby się przedrzemać i dopiero potem
przyjść, powiedzieć światu „pobudka,
Chrystus zmartwychwstał”. Czasami to
nieco dziwnie wygląda, że już ogłosiliśmy
Zmartwychwstanie, po czym Pana Jezusa znowu do grobu wkładamy i czekamy
na ranek, ale Chrystus zmartwychwstał
w nocy. Noc, mamy Wielką Noc, nie
wielki poranek. Wielką Noc. Są różne argumenty za tą procesją rezurekcyjną rano, natomiast.. no cóż, skoro na Pasterkę
jesteśmy w stanie przychodzić o północy
i to jest w naszej tradycjo bardzo mocne
to myślę, że kiedyś doczekamy do tego,
żeby też procesję rezurekcyjną przeżywać zaraz po zakończeniu Wigilii Paschalnej. Do tego potrzebne jest przestawienie naszej mentalności. Uroczyste ogłoszenie zmartwychwstałego Chrystusa
i wezwanie całego stworzenia do udziału
w triumfie Zmartwychwstałego - to jest
Rezurekcja. Uroczyste ogłoszenie zmartwychwstałego Chrystusa, z jednej strony
- ogłaszamy, że zmartwychwstał, z drugiej strony wzywamy całe stworzenie do
udziału w triumfie Zmartwychwstałego.
Całe stworzenie, nie tylko nas, naszą rodzinę, sąsiadów dookoła i bloki okoliczne,
ale całe stworzenie. My całemu światu
wyśpiewujemy: Chrystus zmartwychwstał, jest nadzieja dla wszystkich.
NIESZPORY ZMARTWYCHWSTANIA
Kiedy się kończy Triduum Paschalne? Nie
kończy się Rezurekcją. Kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania,
czyli tak naprawdę powinniśmy jeszcze
celebrować Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, Nieszpory Wielkanocne, być może z obrzędem zapalenia
światła na nowo, być może z obrzędem
pokropienia przy chrzcielnicy, bo to jest
koniec Triduum Paschalnego. My zwykle Rezurekcja, śniadanko... A tu warto
pamiętać, że Triduum Paschalne według

Kościoła kończy się Nieszporami Niedzieli
Zmartwychwstania. Od X wieku w tych
Nieszporach mieli obowiązek uczestniczyć nowo ochrzczeni.
OTWARTY SKARBIEC ODPUSTÓW
Natomiast chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że Kościół ma taką łaskę od Pana Boga, aby otwierać skarbiec odpustów
i w czasie Triduum Paschalnego również
można uzyskać odpusty pod zwykłymi
warunkami. Co to są za warunki? To jest
godne przyjęcie Komunii świętej, wolność
od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, oczywiście stan łaski uświęcającej,
modlitwa w intencjach Ojca Świętego (nie
w intencji, ale w intencjach w jakich się
modli Papież) i wykonanie jakiegoś konkretnego dzieła. W przypadku Triduum
Paschalnego, w zasadzie na każdy dzień jesteśmy zachęceni do pewnego dzieła, możemy otrzymać łaskę odpustu zupełnego,
ofiarować go w czyjejś intencji. W Wielki
Czwartek jest to odmówienie w sposób
uroczysty albo odśpiewanie hymnu „Przed
tak wielkim Sakramentem”, który normalnie w liturgii ma miejsce w trakcie procesji
do Ciemnicy. Jeżeli ktoś będzie pobożnie ten śpiew wykonywał, może tę łaskę
otrzymać. W Wielki Piątek pobożna adoracja i ucałowanie Krzyża podczas Liturgii
Męki Pańskiej. Dalej, w noc Paschy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas
liturgii Wigilii Paschalnej i wreszcie, taka
nowość XX wieku – pobożne przyjęcie
błogosławieństwa papieskiego Urbiet Orbi, choćby przez media, ale pobożnie. Jest
ono udzielane między innymi w Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego. Dziennie
poza niebezpieczeństwem śmierci można
uzyskać tylko jeden odpust. Warto z tej
skarbnicy łask Kościoła korzystać.
WEJŚĆ W LITURGIĘ
– CZYTAĆ ZNAKI WIARY
I tak doszliśmy do końca tych naszych
rozważań przed Triduum Paschalnym.
Raz jeszcze zapraszamy i zachęcamy do
tego, żeby w nim rzeczywiście pobożnie
uczestniczyć i starać się czytać znaki, jakie
podczas Triduum są sprawowane. To jest
sztuka wykonywać posługę liturgiczną tak,
żeby nie było widać usługującego, ale żeby było widać Chrystusa. Taką poprzeczkę sobie postawmy, żeby nie było widać
człowieka, ale było widać Chrystusa. Żeby
wszyscy, całe zgromadzenie mogło czytać
tajemnice wiary, które właśnie uobecniamy, nie przypominamy, nie wzruszamy się,
ale uczestniczymy w nich.
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tóry to już Wielki Post w naszym
życiu? A nigdy nie wiadomo, ile
nam zostało. Zwłaszcza ten rok
jest tak wyjątkowo kruchy. Wszystko
wskazuje na to, że niczego nie można być
pewnym: co będzie jutro, za miesiąc, za
rok. Nie jestem tu po to, by straszyć, albo
być jakimś czarnym prorokiem, pesymistą. Ale wszystko jest możliwe. Nikt nie
zna miary swojego życia. Ja już pochowałem tylu ludzi młodszych, i to dużo młodszych ode mnie. Dlatego też cieszę się, że
będę mógł z wami przeżyć te cztery dni
rekolekcyjne, które pomagają nam, żeby
bardziej dać się zaprosić do tego czasu.
I nie chodzi tylko o okres liturgiczny: że
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przez czterdzieści dni ubieramy się na fioletowo, śpiewamy Gorzkie Żale, odprawiamy Drogę Krzyżową, a potem nagle
się zmienią szaty i zmieni się rodzaj nabożeństwa. Czasem zbyt boleśnie przeżywamy taki wielki rozdźwięk między
tym, co dzieje się tu w Kościele, a tym, co
się dzieje w życiu. I bardzo często granica
naszego życia przebiega gdzieś tam, gdzie
są drzwi do kościoła. I często jest tak, że
tu jest coś innego, i tam jest coś innego.
Wielki Post to jest droga, na którą Pan
Bóg przychodzi nas ponownie zaprosić. Co
roku. Ta droga jest zbudowana z dziewięćdziesięciu dni. To jest droga paschalna. I ona
przez pierwszy swój okres czterdziestu dni

konfrontuje nas, czyli spotyka z krzyżem
Chrystusa, z Jego męką. I w tym okresie
jest podkreślone to, co jest w naszym życiu kruche, słabe, bolesne; co jest związane z niedoskonałością, grzechem, tym
wszystkim, co nam dokucza, z powodu
czego narzekamy, co nas trzyma w naszych
ograniczeniach; co nie pozwala nam często
być szczęśliwymi, tak jak ludzka złośliwość,
małoduszność, małostkowość. Z tym
wszystkim się konfrontujemy. I to jest jakby
okres naszego życia tutaj na ziemi, które
przebiega pomiędzy zmartwieniami, pomiędzy szpitalem, przychodnią zdrowia,
rachunkami do płacenia, tyloma kłopotami.
Potem czeka nas druga część tej drogi.
Uwierzyć

Ona nazywa się drogą wielkanocną - pięćdziesięciu dni bycia zaproszonym do tego,
żeby przeżywać radość, żeby przeżywać
święto. Ale święto nie zależy od koloru kartki w kalendarzu. Nie zawsze jest
tak, że jak natrafimy na czerwoną kartkę
w kalendarzu, to od razu chce nam się
świętować. Bywa nieraz odwrotnie. Tak
jak w środę, czwartek, piątek byłeś samotny, tak i w niedzielę jesteś samotny.
Jak ktoś jest w poniedziałek, środę, piątek
zły i wkurzony, to tak samo będzie w niedzielę wkurzony. Święto prawdziwe jest
wtedy, i radość prawdziwa jest wtedy,
kiedy mamy od kogo zarazić się tą radością, tym świętem. Dlatego jest tak ważne,
żebyśmy w Kościele mogli po raz kolejny
doświadczyć, że Kościół to nie jest przede
wszystkim instytucja, nie jest jakaś grupa
wyznaniowa; to nie jest rutyna religijna,
tylko w Kościele żyje prawdziwie działający Bóg, zmartwychwstały Chrystus. I po
to jest nam potrzebny ten czas paschalny.
PASCHA SIŁĄ ŚWIĘTOŚCI
W środku, w samym centrum tego okresu
czeka nas piękny okres świąteczny, który
nazywamy w Kościele Triduum Paschalnym. A w ramach tego Triduum Paschalnego czeka nas najpiękniejsza i najstarsza
liturgia, która jest matką wszystkich innych
liturgii. Od niej rozpoczęło się wszystko
w Kościele: i niedziela, i wszystkie inne
święta. Ta liturgia nazywa się Wigilią Paschalną. I zobaczcie: o czymkolwiek nie
wspomnę, to ma ten sam przymiotnik:
paschalne, paschalny... Mówimy o wydarzeniu paschalnym, mówimy o misterium
paschalnym. Bardzo często posługujemy
się tymi przymiotnikami. O co chodzi?
Co to jest? Dlaczego to jest takie ważne?
Właśnie to mamy odkryć. Należymy do
pokolenia, które uczy się na nowo odkrywać: otwiera Pismo Święte, otwiera
Ojców Kościoła, czyli wielkich chrześcijan,
którzy żyli żyli w bezpośredniej bliskości
czasowej ze zmartwychwstaniem Chrystusa, odkrywamy świętych.
Papież Franciszek, kiedy się spotkał
z biskupami polskimi, powiedział taką
jedną rzecz, która mnie bardzo zastanowiła „wy w Polsce, Kościół w Polsce ma
potencjał, bo rodzicie świętych”. Rzeczywiście, patrzcie mamy takie szczęście, tak
się nam trafiło, że akurat żyjemy w tym
samym czasie i w tym samym pokoleniu,
z którego wychodzą święci. Że to nie jest
tylko święty Franciszek czy święta Tereska
od Dzieciątka Jezus, którzy żyli gdzieś tam
w poprzednich epokach. Niektórzy myślą,
że święci to takie postacie wyciągnięte
nr 13/2014

z sarkofagu i trzeba je otrzepać z formaliny, takie jeszcze z molem w środku. Nie.
Święci żyją dzisiaj na waszych oczach: mamy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, mamy świętego Jana Pawła II.
Tylu świętych, którzy żyją dzisiaj.
Skąd bierze się siła, skąd bierze się potencjał tego Kościoła? Właśnie z tego, że
jest Pascha. Kiedyś w latach pięćdziesiątych, w 1953 roku, młody ksiądz krakowski Karol Wojtyła, który miał zaledwie 32
lata, po długiej podróży, na którą pozwoliły i władze państwowe i jego biskup, do
Belgii, do Francji, wrócił i napisał taki artykuł do Tygodnika Powszechnego, w którym zadał sobie na początku pytanie Na
czym polegała siła Kościoła pierwszych
wieków? Pierwsi chrześcijanie, kiedy wracamy do świadectw o nich, to widzimy
jak bardzo byli przywiązani do Eucharystii, byli gotowi nawet ryzykować swoim
własnym mieniem, reputacją. Wystarczy
sobie tylko wspomnieć tych wspaniałych
chrześcijańskich męczenników, którzy byli
gotowi być rzuceni na pożarcie lwom, ale
nigdy nie wyrzekli się Chrystusa. I Chrystus był dla nich największą pulą życiową,
największym odkryciem, sensem życia.
Mówili Bez Chrystusa, bez Eucharystii żyć
nie możemy. Byli silni.
SPOTKANIE
ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM
Na czym polegała siła Kościoła pierwszych wieków? - pytał Karol Wojtyła.
A na czym polega słabość tkwiąca w dzisiejszych katolikach? Wystarczy się przecież rozejrzeć, nawet być może w waszych rodzinach, w naszych rodzinach,
w miejscach gdzie przebywamy, ilu jest
katolików. A ilu jest katolików wiotkich,
słabych, nieprzekonanych. Takich właśnie Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek.
Katolików wątpiących, kulawych. Jak
przyjdzie co do czego nie będą bronić
swojego Kościoła ani swojej wiary. Za
dużo jest dzisiaj takich katolików, którzy
na wszystko wzruszają ramionami, nic
ich nie obchodzi. Nie znacie takich? To
nie tylko wystarczy pomyśleć o naszych
najbliższych kolegach, ale nieraz boleśnie
coś takiego odkrywamy, kiedy sobie sami
w oczy popatrzymy. I sami możemy sobie
powiedzieć: Boże drogi, dlaczego jestem
taki słaby, taki nieprzekonany. Dlaczego jestem całe życie w połowie drogi?
Czego mi brakuje? Ile już rekolekcji, ile
pielgrzymek, ile łask, i ciągle dystans,
i ciągle słaby. I ciągle zadaję sobie pytanie o wątpliwości. Na czym polegała siła
tamtych, a słabość dzisiaj? Karol Wojtyła

odpowiedział Tamten Kościół żył Paschą.
W centrum jego nie tylko liturgii, ale wyobraźni, w sercu, w myślach było spotkanie z Chrystusem, który jest Paschą.
Co to jest Pascha? Pesah po hebrajsku
znaczy przejście. Takie było doświadczenie Boga, które mieli Izraelici. Bóg objawił
im się nie przez jakieś efekty specjalne,
jakieś znaki, ani także przez jakiś kawałek tekstu. Tylko Bóg objawił się poprzez
fakt, że przeszedł pomiędzy nimi. A kiedy przeszedł pomiędzy nimi, to wszystko
się zmieniło, wszystko zostało wprawione
w ruch. Izraelici poznali Boga po tym, co
dla nich uczynił: z faktów, ze znaków, z sytuacji ich życia, która się radykalnie zmieniła. Byli niewolnikami urodzonymi w niewoli, mieli wyobraźnię niewolnika, pojęcia
niewolnika, pragnienia niewolnika ograniczone odtąd dotąd. A nagle Ktoś wtargnął
w ich życie i otworzył im szeroko drzwi
ku wolności. Zaczęli śpiewać, zaczęli tańczyć. Nie wiedzieli, co się z nimi dzieje.
W ten sposób narodziła się wdzięczność,
błogosławieństwo, liturgia. To jest właśnie
Pascha.
PASCHA HISTORII
Żydzi do dzisiaj przeżywają to jako największe święto - święto, które nazywają Paschą. Moglibyśmy to zobaczyć,
gdybyśmy na przykład sięgnęli do pism
świętej Edyty Stein, która była Żydówką
i pochodziła z rodziny żydowskiej, potem
uwierzyła w Jezusa Chrystusa, przyjęła
chrzest i stała się jedną z najsłynniejszych
męczennic Kościoła współczesnego.
Pozwoliła się zaprowadzić z miłości do
Chrystusa do komory gazowej w Auschwitz. Jest świętą. Ale kiedy byśmy sięgnęli po jej pisma, to tam są piękne pisane
ręką dziewczęcą wspomnienia, jak w jej,
żydowskiej rodzinie, obchodzono święto
Paschy: przygotowywano się przez post,
przez szukanie kwasu w domu, tak jak
robią do dzisiaj wszyscy Żydzi, potem
wizyta w synagodze, a potem domowa
liturgia, piękna, przy stole. Brakowało
ojca. Święta Edyta straciła ojca kiedy była dzieckiem. Przejęła wszystko matka,
organizowała matka. Żydzi do dzisiaj,
kiedy księżyc przejdzie całą fazę i wróci
do pierwszej pełni księżyca wiosennego,
będą sprawować Paschę. A my zaraz po
nich w najbliższą sobotę i niedzielę będziemy obchodzić naszą chrześcijańską
Paschę, którą my, po polsku, nazywamy
Wielką Nocą.
I w centrum tej Wielkiej Nocy jest
znowu przejście. My też znamy Boga jako Tego, który przechodzi. On przeszedł,
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objawił się. Miał twarz Jezusa Chrystusa.
Nosił imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu.
I objawił się jako Bóg, który przechodzi.
I przeszedł z jeszcze większą mocą. Tam
wtedy, wśród Żydów, kiedy Bóg przeszedł, to wyprowadził ich z niewoli do
wolności. A teraz, kiedy Bóg w Chrystusie przeszedł przez krzyż, przez grobowiec, przez otchłań, przez udrękę, żałobę, nicość, przebił drzwi do życia wiecznego. Przeszedł przez śmierć i otworzył
nowe przejście: ze śmierci do życia. A my
przeżywamy różne rodzaje śmierci w naszym życiu.
MOJA ŚMIERĆ
Dlatego dziś jest tak bardzo ważne, że
Pan Bóg poprzez ten Wielki Post, mam
nadzieję, że również poprzez te rekolekcje, które będziemy przeżywać, przychodzi do nas, żeby nas obudzić. Żeby nas
poruszyć. Ksiądz Proboszcz na początku
mówił dużo o sercu. Dlatego że dzisiaj
też w czytaniach jest dużo o sercu. Na
przykład jest coś, co mnie bardzo poruszyło w tym pierwszym czytaniu. Prorok
Jeremiasz mówi tak Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne.
Któż je zgłębi? Ja, Pan, badam serce i doświadczam sumienie (Jr 17, 5-10 ). My sami nawet nie jesteśmy w stanie do końca
zrozumieć samych siebie.
Ile żyjesz? Trzydzieści, czterdzieści,
siedemdziesiąt lat. Zrozumiałeś już do
końca samego siebie? Już nigdy się nie zaskoczysz? Nie macie czasami takiego wrażenia - ja też mam takie wrażenie nieraz,
że jak patrzę w siebie w lustro, zwłaszcza
kiedy zrobię coś, co jest nieprzewidywanego, kiedy zareaguję w jakiś dziwny
sposób: czasami histeryczny, czasami nerwowy, kiedy wpadnę nieraz w jakiś stan
dziwny, zerwę jakiś kontakt, popsuję coś;
to się pytam Kim ty jesteś? Doszliście ze
sobą do zgody już do końca? Pojąłeś już
kim jesteś? Trudno jest poznać swoje własne serce, trudno jest poznać także serce
drugiego człowieka. Można żyć pięćdziesiąt lat w małżeństwie i do końca jeszcze
nie rozumieć małżonka. Zrozumiałaś go
do końca? Masz go już jak na dłoni? Nigdy
cię nie zaskoczy? Człowiek jest tajemnicą. Własne dziecko: jak był takim małym
bobasem to był takim herbatnikiem do
schrupania, taki, że chciało się krzyknąc
z zachwytu ojej!, wszyscy go kochali, naturalną rzeczą było spojrzeć i kochać. Ale
ten sam bobas, jak miał 16-17 lat, to razem
z wiekiem i wzrostem zaczęły mu rosnąć
kły, szpony, i nie jeden potem rodzic patrząc na swoje dziecko, które jest pyska16

te, aroganckie, które ma fochy, zaskakuje
cię niejednokrotnie że aż się gorzko zrobi
w sercu; i patrzysz na swoje własne dziecko i mówisz Boże drogi, to ja coś takiego
urodziłam? To moje? Nie macie takiego
wrażenia?
TYLKO BÓG ZNA SERCE
Naprawdę serce ludzkie jest przepaścią. Ja
jeszcze nie spotkałem żadnej takiej książki
czy to napisanej przez teologa, czy przez
jakiegoś mnicha, czy przez psychiatrę, która byłaby przekonująca do końca, w której
można by się tak do końca odnaleźć. Serce
ludzkie jest przepaścią. I tylko Ja, Pan, badam serce i doświadczam sumienie. Tylko
Bóg ma klucz do naszego serca, tylko On
może je zmienić. Tego pierwszego wieczoru rekolekcji Pan Bóg postanowił nas
zapytać, wejść w dialog z naszym sercem.
Bo my czujemy sercem, myślimy sercem.
Postanowił zapytać nas Kim ty jesteś? Jakie
masz serce? I dlatego, żebyśmy to mogli
dobrze rozeznać, i żebyśmy pozwolili się
zaprosić na przeżywanie, na nowe świętowanie tej pięknej Paschy z Chrystusem,
kiedy Chrystus będzie na nowo przechodził przez nasze życie żeby nas uwalniać od wszelkiego lęku, udręki, strachu,
śmierci; zaprosić do życia.
Dlatego też Bóg pyta się na początku
Czy rozumiesz swoje serce?
PRZEKLĘTY I Błogosławiony
Dlatego Pismo Święte nam dzisiaj pokazało dwie postawy, dwa rodzaje ludzi: jeden człowiek nazywa się Przeklęty, a drugi Błogosławiony.
Kim jest człowiek przeklęty? Odpowiada Pismo: to jest ten, który pokłada
nadzieję w człowieku. Można by tam
wstawić np. ufność w narzeczonym, ufność we wnuczku, ufność w mężu czy
w żonie, w dziewczynie; który w ciele
upatruje swą siłę: ten, który liczy na swój
rozum, na swoje pięści, na swoje zdrowie, na swój samochód, na swoje mieszkanie. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to: od Pana odwraca swe
serce. Dlatego jest przeklęty. Przeklęty
kto odwraca serce od Boga.
Natomiast błogosławiony ten, który
pokłada ufność w Panu. Mieć do Boga
zaufanie. Zaufanie można mieć tylko sercem. Nie da się go wykalkulować, nie da
się do niego dojść logicznie na zasadzie
opłaca mi się, nie opłaca mi się, coś z tego będę miał. Jeśli ufam, to ufam sercem.
A jeśli się sparzyłem i jestem sceptykiem,
to nie ufam nikomu. I to jest bardzo waż-

ne, dlatego że jest pewne opowiadanie
żydowskie, które mówi o tym, że Bóg
właśnie wtedy, kiedy Izraelici byli w niewoli egipskiej, posłał Mojżesza. I kazał,
poprzez Mojżesza, wszystkim Izraelitom
przygotować się, że pewnej nocy będzie
Bóg przechodził i ich uwolni. Mieli spakować torby, mieli się przygotować do
podróży. Mieli kupić baranka, mieli go
spożyć wieczorem z całą rodziną, krwią
baranka oznaczyć framugi drzwi. Bóg
przechodził i wybawiał tych, którzy się
do Niego przyznali, którzy na Niego wtedy czekali. I oni wyszli ku wolności. Ale
opowiada to opowiadanie dalej, że mimo
że wszyscy Izraelici żyjący w Egipcie byli
zaproszeni tamtej nocy do tego, żeby się
przygotować i wyjść, nie wszyscy wyszli.
Niektórzy zostali. Dlaczego? Nie potraktowali tego serio. Wzruszyli ramionami.
Jakie to może mieć znaczenie? Kiedyś
znalazłem taki napis w Rudzie Śląskiej
na murze Ludzie, po co wam wolność?
Przecież macie telewizję. Dał mi wiele
do myślenia. Ludzie, po co wam wolność,
przecież macie seriale, przecież macie internet, Facebooka; to jest najważniejsze:
macie rachunki do zapłacenia, przedszkole do znalezienia dla wnuka, kredyt
wzięty. To jest najważniejsze, a tam religia, wiara, niebo, Pascha: kogo to obchodzi. Popatrzcie: kogo to obchodzi?!
Ten kościół, który był zbudowany
przez świętej pamięci księdza Chrościckiego nie wypełnia się. Więcej ludzi
mieszka we Włochach, prawda? Ilu ludzi
wzrusza ramionami: kogo to obchodzi?
My też możemy siedzieć sobie na rekolekcjach i myśleć kiedy to się skończy.
Tyle rzeczy mam do zrobienia jeszcze dzisiaj. I powiada to opowiadanie, że mimo że
ci Izraelici czuli, że są zaproszeni do wyjścia tamtej nocy, do doświadczenia mocy
Boga, oni zostali, bo ich serce stało się już
z izraelskiego egipskim. Już mieli serce niewolnika. Serce, które się przyzwyczaiło.
SAM I WE WSPÓLNOCIE
Zobaczcie. Dzisiejsza Ewangelia (Łk 16,
19-31) tak samo nam pokazuje dwie
postawy. Z jednej strony, mówi Jezus
Chrystus, żył pewien człowiek bogaty,
który świetnie dbał o swój strój, ubierał
się dobrze, lubił ciuchy markowe, nie lubił się pokazać w byle czym. Tutaj można
też wstawić osobę, która nie lubi pokazać
się w tej samej sukience co ma inna, ani
też nie lubi używać jakiegoś ciucha, który nie ma dobrej naszywki, który nie jest
za dobrą cenę. Człowieka skoncentrowanego na sobie samym, zajętego sobą
Uwierzyć

samym, i który dzień w dzień świetnie
się bawi. Co w życiu jest najważniejsze?
Po co się przejmować takimi sprawami
jak Męka Pańska, że ktoś za mnie umarł.
Dajcie spokój. Życie ma wystarczająco
dużo problemów. Włączmy sobie jakąś
komedię. Zobaczcie, że my nieustannie
jesteśmy ogłupiani jakimiś kabaretami:
w piątek kabaret, w sobotę kabaret,
w niedzielę Ranczo. Ciągle, żeby tylko się
bawić i żeby tylko się śmiać, rozrechotać wszystko. Jak się spotykamy razem,
to głupie kawały opowiadamy, sprośne
- niesprośne, polityczne - niepolityczne.
Śmiejmy się, bo inaczej będziemy płakać. Czy tak reaguje człowiek, który ma
w sercu nadzieję? Tak reaguje człowiek,
który niczym nie próbuje się przejmować, który próbuje się uniewrażliwić na
wszystko. Taki jest ten człowiek.
A z drugiej strony Jezus mówi, był
drugi człowiek, który był żebrakiem. I ten
żebrak cały czas siedział u wrót tamtego
i czekał, że coś dostanie. Ale nigdy nie dostał. I właściwie zaprzyjaźnił się tylko z psami. Inna postawa, inne podejście do życia,
w którym dostajesz wszystko co chcesz.
Życie ci nie odpowiedziało na wszystkie
pragnienia. Wręcz przeciwnie: bardzo dużo barier. Takie życie, które zatrzymało się
na pewnej granicy niemożności uczynienia siebie szczęśliwym. Ale ten człowiek
wyciąga z tego dobre wnioski. I te wnioski widać w momencie, kiedy przyszła
śmierć. Bo mówi Jezus Chrystus Umarł
żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono
Abrahama. Umarł także bogacz, i został
pogrzebany. Dopiero w momencie śmierci widać, gdzie się ma przyjaciół i w kim
się ma przyjaciół. I na kogo można liczyć.
Żebrak w momencie śmierci doświadcza
aniołów, którzy zanoszą go do nieba do
Abrahama. Dlaczego? Bo za życia się zaprzyjaźnił z aniołami, Abrahamem, Mojżeszem, Samuelem, Piotrem, Marią Magdaleną, Józefem. Zaprzyjaźnił się bo słuchał,
bo jego pragnienie wychodziło poza to, co
może dostać na ziemi. W jego pragnieniu
było niebo, był Bóg, było szczęście wieczne. On żył nadzieją, która pochodzi od
Boga. Człowiek, który słucha, którego nadzieja zostaje nieustannie karmiona, temu
Pan Bóg odpowie.
Tamten natomiast był skupiony na
sobie. Interesowało go tylko jego własne
zdanie, jego własna opinia, jego własne
pragnienie, jego własne uczucia. Więc
w momencie śmierci został sam. Nikt
z długiej listy przyjaciół na Facebooku
mu nie odpowiedział. Ani nikt z długiej
listy kontaktów w telefonie komórkonr 13/2014

wym nie przyszedł mu z pomocą. Sam
pogrzebany jak pies.
GDZIE JESTEŚ?
To jest właśnie nasze życie: dwie postawy. Gdzie jesteś?
W Galilei na Górze Błogosławieństw,
jest piękny obraz: wielki wizerunek chwały Boga, nieba: jest Chrystus w chwale,
jest Trójca Święta, przepiękni aniołowie
pięknie ubrani, ludzie, którzy są w chwale.
I wszyscy są z zachwytem wpatrzeni w Jezusa. Patrzeć na ten zachwyt na twarzach,
ten moment szczęścia, jest tak urzekające. Ale jest jeden szczegół wyłamujący
się z tego klimatu: jest jeden człowiek,
który do tego wszystkiego jest obrócony
plecami, więcej jeszcze: jest przywiązany
do kolumny; on niczego nie widzi, tylko
kolumnę. Można sprowadzić swoje życie
tylko do tego: dać sobie ręce związać, zacisnąć ramiona tylko na tym co jest moje.
Moje poglądy, moja rodzina, moje dzieci,
moje wnuki, mój dom, moje przedmioty,
moje ciuchy, moje, moje... Niczego innego
nie widzę. I ten bogacz, który nagle znajduje się w Otchłani i cierpi bardzo bo widzi swoje życie bez sensu, bez Chrystusa,
bez Paschy, nikomu nie pozwolił przejść
przez swoje życie. Nikomu nie pozwolił
swoim życiem wstrząsnąć. Nikomu nie
pozwolił dotknąć swojego serca, swojego
sumienia, przed nikim się nie wyspowiadał, przed nikim nie zapłakał, nikogo nie
poprosił o przebaczenie. Z nikim szczerze
nie porozmawiał, z nikim się szczerze nie
skonfrontował. Jest sam. I wtedy dopiero
po raz pierwszy zaczyna myśleć o innych.
Mówi Abrahamie, poślij kogoś do mojego domu, mam bowiem pięciu braci i oni
żyją w ten sam głupi sposób jak ja. Zapatrzeni w swój pępek. Nie słuchają nikogo
innego. Abraham mówi No przecież mają Mojżesza, mają rekolekcje, maja misje
ludowe, maja Jana Pawła II, mają papieża
Franciszka, mają tylu świadków, których
nieustannie posyłam; mają innych ludzi,
którzy próbują im dawać świadectwo.
Niech ich słuchają. O nie, ojcze, ale gdybyś ty zrobił jakiś efekt specjalny. Gdybyś
ty im pokazał, coś takiego niezwykłego,
na przykład jakiegoś umarłego, który wyszedł z cmentarza. Gdybyś tu zrobił jakiś
cud, na przykład że ksiądz proboszcz tutaj
w czasie odprawiania sumy w niedzielę
dostaje daru lewitacji i będzie się unosił do
góry, gwarantuję, że tu byłoby tylu ludzi,
że nie byłoby miejsca. My kochamy efekty
specjalne, tylko one nas szybko nużą. Po
dwóch miesiącach wszyscy by ziewali. Łatwo się do tego przyzwyczaić. Jeśli ucho

jest zamknięte, jeśli nie mam ochoty nikogo słuchać, sam sobie dałem na wszystko
odpowiedzi, sam sobie wystarczam.
SŁYSZEĆ LUB NIE
Bycie głuchym jest bardzo niebezpieczne.
Nie wiem czy słyszeliście taką anegdotkę o jednym misjonarzu, który napotkał
lwa w Afryce. Więc szedł sobie pewnego
razu ten misjonarz w sawannie, i nagle
wychodzi lew. Ten misjonarz niewiele
myśląc, a miał skrzypce ze sobą, szybko
wyjął te skrzypce i zaczął grać. Grał na
tych skrzypcach i patrzy: lew przysiadł
na zadzie i słucha. Nagle wychodzi drugi lew. Też słysząc jak ten gra przysiadł
na zadzie i słucha. Trzeci siadł i słucha.
Czwarty słucha. Piąty słucha. To ten gra
dalej. W pewnym momencie wypadł
kolejny lew, rzucił się na misjonarza i go
pożarł. I te inne lwy nie zadowolone mówią: Co żeś zrobił, taki świetny muzyk,
tak pięknie grał. A ten lew: Co? Bo nie
słyszał…
Nie słyszeć jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla mnie, ale i dla innych. Nie
słyszeć Boga, nie słyszeć Jego głosu. Nie
słyszeć, że Ktoś cię od środka niepokoi, że
Ktoś ci zadaje pytania. Nie słyszeć głosu
z nieba, który mówi Kocham cię, rozpocznij na nowo. Nie słyszeć Tego głosu? Widzieć tylko swoje sprawy? Być skupionym
tylko na swoich klęskach, narzekaniach?
Może nam się to przytrafić. Może ktoś jest
w takiej fazie.
PODNIEŚĆ OCZY
Żydzi opowiadają, że kiedy Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli Egiptu i otworzył przed nimi Morze, to Izrael szedł
otwartą przestrzenią: po jednej stronie
woda, z drugiej woda, i szli pośrodku.
I był jeden człowiek, który szedł razem
z nimi, i tylko narzekał: Po co mi każą łazić po tym błocie? Zobaczcie jakie są moje buty? Zobaczcie jakie są moje spodnie.
No kto to doczyści. Chodził i narzekał,
bo widział tylko błoto i błoto. I potrzeba, żeby jakiś anioł podszedł do niego
i podniósł mu głowę do góry. Żeby mógł
się spostrzec, że uczestniczy w cudzie.
My potrzebujemy tego, żeby jakiś anioł
podniósł nam oczy, nasz wzrok, pozwolił
nam spojrzeć w inną stronę. Wydawało
się, że życie jest już skończone, zmarnowane, nudne, banalne, rutynowe, bolesne; i nagle może się okazać, że Pan Bóg
otworzy ci oczy i uszy - i zobaczysz, że
uczestniczysz w cudzie. Że Bóg od dawna się tobą interesuje, woła, zbliżył się.
Czegoś chce.
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Tradycje

Paschalne
Agnieszka Dzięgielewska

W

ielkanoc, Pascha, Niedziela
Wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie — to najstarsze
i najważniejsze święto chrześcijańskie
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń,
nazywany jest Wielkim Tygodniem. Wydarzenia te – według przekazu Ewangelistów – miały miejsce tuż przed żydowską
Paschą i w jej trakcie. Dlatego od samego
początku obchody chrześcijańskiej Wielkanocy i żydowskiej Paschy miały wiele
punktów wspólnych. Świętowanie Wielkanocy było niejako kontynuacją Paschy,
ubogaconej nowymi elementami i odczytanej w świetle misterium paschalnego
Chrystusa. Wiele z zachowanych do dziś
tradycji i obrzędów związanych z świętowaniem Wielkanocy ma swoje źródło
w tradycji judaistycznej, późniejszej judeochrześcijańskiej i wczesnochrześcijańskiej.
Chrześcijanie bowiem nie wymyślili nowego święta, ale w sposób naturalny, odczytując wydarzenia Starego Testamentu
w świetle Nowego, kontynuowali tradycję
Narodu Wybranego.
Żydowskie święto Paschy zakorzenione jest w uroczystościach rolników, którzy
składając Bogu dziękczynienie za pierwsze
zbiory, ofiarowywali Mu pierwociny trzód
i przaśne chleby. Rolnicze święto nabrało
nowego, głębszego wymiaru po wyzwoleniu Izraelitów z Egiptu. Dokonało się
ono około roku 1250 przed Chrystusem,
pod wodzą Mojżesza. Od wydarzeń związanych z wyjściem (ucieczką) Izraelitów
spod panowania faraona, święto wzięło
swoją nazwę. Pascha bowiem w języku
hebrajskim oznacza „przejście”, i odsyła
do „przejścia” anioła śmierci wśród Egipcjan oraz do cudownego przejścia członków narodu wybranego przez Morze
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Czerwone (Wj 14). To decydujące wydarzenie leży u podstaw państwowości późniejszego Izraela i Judy.
Data świętowania
Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy 22 marca a 25
kwietnia. Dość długo spierano się kiedy
Wielkanoc ma być obchodzona. Przez
pewien czas chrześcijanie, kontynuując
tradycję judaizmu, obchodzili Wielkanoc
w noc paschalną, czyli 14 dnia miesiąca
Nissan. Zwyczaj ten rozpowszechnił się
głównie w Azji Mniejszej. Istnieją jednak świadectwa mówiące o tym, że już
w połowie II wieku w Rzymie świętowano Wielkanoc w niedzielę wypadającą po
14 Nissan, natomiast piątek, który ją poprzedzał, czczono jako dzień upamiętniający śmierć Chrystusa. Dopiero u początku czwartego stulecia cesarz Konstantyn
ujednolicił w całym Cesarstwie praktykę
świętowania Zmartwychwstania na obowiązującą do dzisiaj, czyli w niedzielę po
14 Nissan. Jest to o tyle istotne, że z datą
Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich i katolickich, m.in. Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne,
Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie
Ducha Świętego, Boże Ciało i inne. Świętowanie Wielkanocy w niedzielę uzasadniano przekonaniem, że Chrystus zmartwychwstał właśnie w niedzielę, „pierwszego dnia tygodnia” (Mt 28,1).
Niedziela Palmowa
„Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie
na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy”
mówi w Starym Testamencie prorok Zachariasz (Za 9,9), a w Ewangelii święty
Jan opowiada: „Wielki tłum, który przybył
na święto, usłyszawszy, że Jezus przyby-

wa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe
i wybiegł Mu naprzeciw” (J 12,12-13).
Uroczystości Niedzieli Palmowej
przybliżają nas do przeżyć Zmartwychwstania Pańskiego — punktu kulminacyjnego w całej historii zbawienia. Wielki Tydzień rozpoczyna się w atmosferze
triumfu. Wszyscy czterej ewangeliści
pozostawili opis radosnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Zmierzając ku miastu od strony Góry Oliwnej, Jezus dosiadł
osiołka, a tłum witający Syna Bożego rozścielał na drodze płaszcze i gałązki drzew.
Spełniło się zatem starotestamentowe
proroctwo Zachariasza. Liturgia Kościoła
nawiązuje ściśle do wydarzeń sprzed bez
mała dwóch tysięcy lat. Zamiar ten potwierdzony był już w dokumentach z IV
wieku, które zawierały opis zwyczaju,
kultywowanego wówczas w Jerozolimie
– patriarcha dosiadający osła wjeżdżał do
miasta drogą, opisaną w Piśmie Świętym.
Współczesne obrzędy Niedzieli Palmowej
zaczynają się również od uroczystej procesji. Kapłan, odziany w czerwoną kapę,
w towarzystwie ministrantów podchodzi
do ołtarza, obszedłszy wcześniej świątynię (na zewnątrz lub tylko wewnątrz).
W chwili tej odśpiewuje się jedną z pieśni, powtarzających biblijny okrzyk: „Hosanna na wysokości”, „Hosanna Synowi
Dawidowemu”. Wierni przynoszą w tym
dniu tzw. palmy — w Polsce są to najczęściej witki wierzbowe z baziami, choć
coraz częściej można spotkać wiernych
z prawdziwymi liśćmi palmowymi.
Wielka Środa
Charakterystycznym rysem obrzędów
tego dnia jest odprawiana – coraz już
rzadziej – w kościołach ciemna jutrznia,
czyli głośne odmawianie Jutrzni (czasem
z Godziną Czytań). Dawniej działo się
to przy zapalonym trójkątnym świeczniUwierzyć

ku z piętnastoma świecami; po każdym
śpiewie psalmu gaszono jedną świecę.
Czynnościom tym przypisywano znaczenie symboliczne. Świece gaszono kolejno
po każdym z 14 psalmów symbolizujących 12 apostołów i 2 uczniów Chrystusa, którzy popadli w zwątpienie i opuścili
Go w cierpieniu. Paląca się do końca 15
świeca, którą z pietyzmem wnoszono
do zaciemnionego chóru, symbolizowała osamotnionego Chrystusa. Obecnie
tradycję tę można spotkać w nielicznych
kościołach, a „ciemna jutrznia” często rozumiana jest jako nabożeństwo odbywające się przy zgaszonym świetle.
Na znak opisanego w Ewangelii trzęsienia ziemi, na zakończenie ciemnej
jutrzni jej uczestnicy (również duchowni)
uderzali brewiarzami w ławki, robiąc tym
samym łoskot. Uderzanie brewiarzami
o ławki miało symbolizować popłoch, jaki
powstał podczas Męki Chrystusa. Dawniej
chłopcy, naśladując księży, zbiegali się do
kościoła z kijami, tłukli nimi o ławki z całej
mocy, powodując jak największy grzmot
dotąd, aż kościelni nie wypędzili ich ze
świątyni.
Innym, zanikłym już niemal zupełnie
zwyczajem, było topienie Judasza. Ze słomy, sznurka i szmat robili wielką kukłę,
która przedstawiała Judasza. Świadczyło
o tym trzydzieści kawałków potłuczonego szkła, niby trzydzieści srebrników,
w mieszku przytroczonym Judaszowi do
konopnego pasa. Wnoszono tę postać na
kościelną wieżę, a reszta uczestników zabawy oczekiwała na dole, z tymi samymi
kijami, które były używane w czasie ciemnej jutrzni. Kiedy kukła Judasza spadła,
rzucali się na zdrajcę, okładając go kijami,
dopóki z Judasza nie została tylko garstka
śmieci, którą należało wrzucić do wody
albo spalić.
Wielka Środa ma jednak również głębszy wymiar niż zabawa z Judaszem. Nawiązuje on również do tradycji judaistycznej. W noc przed paschalną wieczerzą
cały żydowski dom jest przeszukiwany (ku
wielkiej uciesze najmłodszych członków
rodziny), najlepiej przy świetle świec, celem pozbycia się wszystkich pozostawionych gdzieś okruszyn chleba, który nie
jest przaśny. Niszczony jest najmniejszy
ślad zakazanego „kwasu”. Znalezione produkty (współcześnie nawet płatki śniadaniowe) sprzedawane są „pro forma” nie-Żydowi.
W chrześcijaństwie w tym samym czasie gospodynie zajmowały się sprzątaniem.
Do niedzieli wszystko musiało być oczyszczone: dusza, ciało, chata i cale obejście.
nr 13/2014
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Bielono izby. Tam gdzie była panna na
wydaniu, gospodarz zostawiał nie pomalowaną ścianę szczytową, tylko ochlapaną
pędzlem pełnym farby. Utworzone w ten
sposób, dobrze widoczne na ciemnym tle
zmurszałych desek wzory, były znakiem
dla kawalerów. Wypychano, moszczono
sienniki świeżym sianem, powlekano nową pościel, myto podłogi, szyby. Bielono
chlewik i oborę, kładziono nową podściółkę, na koniec łatano dziury w płocie i zamiatano podwórze. Był to również tradycyjny dzień przedświątecznej spowiedzi.
Ewangelia na ten dzień zawiera fragment narracji o zdradzie Judasza wg św.
Mateusza (Mt 26, 14-25). Pierwsze czytanie przekazuje proroctwo proroka
Izajasza o cierpiącym słudze Boga (Iz 50,
4-9a). W tym dniu Msze święte są odprawiane normalnie, a po ostatniej Mszy
świętej usuwa się paschał, wodę święconą
z chrzcielnicy, a także opróżnia się tabernakulum pozostawiając je puste, często
otwarte. Oczekiwanie na Triduum Paschalne najtrafniej streszcza zdanie Apokalipsy. „Oto czynię wszystko nowe” (Ap
22,5). Puste tabernakulum, chrzcielnica
pozbawiona wody i brak paschału to właśnie znaki oczekiwania na nowy początek.

Wielki Czwartek
Tego dnia wieczorem rozpoczynają się
uroczystości Triduum Paschalnego. Najstarsze wiadomości o rodzeniu się tych
obrzędów pochodzą z zapisków Egerii,
pobożnej niewiasty z Galii lub Hiszpanii,
która to w IV wieku pielgrzymowała do
miejsc świętych w Palestynie. Obowiązujące współcześnie przepisy liturgiczne
zostały unormowane listem apostolskim
papieża Pawła VI, opublikowanym 14 lutego 1969 roku (treści papieskiego tekstu
pt. Mysterii paschalis celebrationem, czyli Obchodzenie Misterium Paschalnego
przypomniała w roku 1988 Kongregacja
Kultu Bożego). Przeżycia Triduum Paschalnego stanowią jedną rozbudowaną
całość; podkreślają one związek śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa.
Opisany w Ewangeliach posiłek, jaki
spożywał przed męką Chrystus ze swoimi uczniami, był ucztą paschalną. Potwierdza to św. Mateusz: „W pierwszy
dzień Przaśników przystąpili do Jezusa
uczniowie z zapytaniem: Gdzie chcesz,
żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?” (Mt 26,17). Liturgia eucharystyczna
Wielkiego Czwartku upamiętnia moment
ustanowienia Najświętszego Sakramen-
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tu — przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, który miał podczas
tej wieczerzy miejsce. Ewangelia według
św. Łukasza tak opisuje owo wydarzenie:
„Następnie wziął chleb, odmówiwszy
dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was
będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” Tak samo i kielich po wieczerzy,
mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie
wylana»„ (Łk 22,19-20). Prawo składania
ofiary w imieniu społeczności wiernych Jezus przekazał apostołom i ich następcom;
w ten sposób ustanowiony został także
sakrament kapłaństwa. Słowa konsekracji,
wypowiadane przez kapłana w czasie każdej Mszy świętej, posiadają moc sprawczą.
Na ołtarzach całego świata ponawiany jest
cud Eucharystii. Dopełniają się również
zapowiedzi Starego Testamentu. Ofiara w postaci chleba i wina nawiązuje do
izraelskiej uczty paschalnej. Podobnie jak
krew baranka ocaliła domy żydowskie od
dotknięcia śmierci, tak i Krew Chrystusa
chroni wierzących przed śmiercią wieczną. Analogię tę podkreśla sąd Jana Chrzciciela o Chrystusie, zapisany w Ewangelii
według św. Jana: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).
Samo ukształtowanie Ostatniej Wieczerzy, a przez to i Liturgii Eucharystycznej,
przywodzi na myśl wieczerzę sederową
(spożywaną przez Żydów w czasie święta
Paschy), w czasie której spożywany jest
chleb (przaśny, niekwaszony, zwany macą
– podobnie jak w tradycji łacińskiej ważną
materią konsekracji jest chleb niekwaszony) oraz wino (cztery kielichy wina).
Wielki Piątek
„Ponieważ był to dzień Przygotowania,
aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu
był wielkim świętem [Paschą], Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano
golenie i usunięto ich ciała” (J 19,30-31).
W ten właśnie sposób Jezus umiera jako
Baranek paschalny. Nie łamano Mu goleni,
aby zadość stało się literze Prawa: „Kość
jego nie będzie złamana” (Wj 12,46). Do
dziś zresztą Żydzi nie łamią kości baranka
przygotowywanego do wieczerzy.
Mięso baranka uznawano za symbol
Słowa Bożego. Przepisy żydowskie mówią o konieczności włożenia sandałów
i trzymania w dłoni laski podczas spożywania baranka paschalnego. W interpretacji chrześcijańskiej (m.in. u Orygenesa) sandały na nogach miały oznaczać
gotowość, by zadać śmierć złu, które
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jest na ziemi. Laska miała symbolizować
prawo do roztropnego karcenia, które
posiadają czyści i sprawiedliwi wyznawcy Chrystusa. Pascha żydowska musiała
być spożywana w jednym domu, a mięso
baranka nie mogło zostać wyniesione na
zewnątrz. Niektórzy twierdza, że była to
zapowiedź zaistnienia jednego Kościoła,
w którym spożywa się święte ciało Chrystusa. Chryzostom, który jest autorem
trzech „Homilii Paschalnych”, twierdzi
że Pascha przyniosła ocalenie żydowskich synów pierworodnych, a „Pascha
niebieska” Jezusa ocaliła wszystkich ludzi:
„również dla nas początkiem wiecznego
życia jest ofiara prawdziwej Paschy” oraz
„Podobnie jak krew baranka ocaliła domy żydowskie od dotknięcia śmierci, tak
i Krew Chrystusa ochroni wierzących
przed wieczną zatratą”.
W tradycji żydowskiej Paschy przywołuje się ofiarę Izaaka. Baranek złożony w ofierze zamiast syna Abrahama jest
zwierzęciem paschalnym, natomiast Izaak
symbolizuje lud odkupiony przez tę ofiarę.
Ojcowie Kościoła dostrzegają w ofierze
Izaaka wyobrażenie męki Jezusa.
Wielka Sobota
Podobnie jak w judaizmie z Paschą, tak
w chrześcijaństwie ze świętami Wielkanocy łączą się liczne zwyczaje.
Tradycje związane z jajkami przejęte
zostały z wierzeń przedchrześcijańskich,
w których wyrażały symbolikę życia. Dla
chrześcijan wskazują najpierw na powrót
do życia zmartwychwstałego Chrystusa, a także na nowe życie, przyniesione
przez Niego wszystkim wierzącym. Dlatego po Mszy św. zwanej Rezurekcją (od
łacińskiego słowa oznaczającego zmartwychwstanie), dzielenie się jajkiem łączy
się ze zwyczajem składania życzeń. Jajko
dla Żydów jest sederową, świąteczną
ofiarą (bejca, jajko ugotowane na twardo i opieczone w skorupce, symbolizuje
dodatkową ofiarę składaną obok baranka
w świątyni). Jajko od dawna było symbolem odradzającego się życia, wszelkiego
początku i wiosny. Pierwsze wzmianki
o pisankach pojawiają się 5 tysięcy lat temu. Zwyczaj malowania jajek popularny
był w starożytnym Egipcie, Rzymie czy
Chinach. Stara legenda mówi, że zwyczaj
malowania jaj wprowadziła Maria Magdalena. Gdy płaczącej na grobie ukazał się
anioł z nowiną, że Chrystus zmartwychwstał, pobiegła do domu. Tam zobaczyła, że wszystkie jajka zabarwiły się na
czerwono. Wzięła je więc i rozdawała
apostołom i znajomym na znak radości.
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Wśród legend mówiących o pradawnym
początku pisanek jest też kilka polskich,
łemkowskich: np. mówiąca, że gdy Chrystusa przybijano do krzyża z ran pociekła
krew, ścinając się w czerwone jajeczka
(kraszanki). Stojąca pod krzyżem Matka
Boska oblewała je łzami zmieniając w pisanki. Marta pozbierała je, a Matka Boska
rozdała dzieciom na pamiątkę i przestrogę, żeby żyły w zgodzie i wzajemnej miłości. Albo druga, mówiąca o tym, że gdy
Chrystus wisiał na krzyżu uklękła przed
nim kobieta z koszem jaj, a cieknąca krew
pofarbowała jajka.
We wszystkich kulturach jajo jest potężnym amuletem przeciw złym mocom
i czarom. Pokryte barwnymi wzorami
czczone było i w starożytnym Egipcie, i w
Rzymie. W Polsce odkopano ślady pisanek
aż z X wieku. Do malowania używano
przede wszystkim naturalnych barwników. Zieleń daje wywar z widłaka, liści
pokrzywy, barwinka, kwiatu fiołka, jemioły, a przede wszystkim z młodego żyta ozimego. Fiolet uzyskuje się z wywaru ciemnej malwy. Na czerwono farbuje się jajka
w mieszaninie łupin cebuli i kory dębowej,

krokusie, szyszkach olchowych, owocach
czarnego bzu, suszonych jagodach lub
w odwarze z robaczków zwanych czerwcami. Ciemną żółć uzyskuje się gotując jaja
w łupinach cebuli. Jasny odcień żółci daje kora młodej jabłonki, kwiaty majówki
błotnej lub suszone płatki jaskra.
Łącznie w koszyczku ze „święconką”,
czyli potrawami przeznaczonymi do pobłogosławienia w Wielką Sobotę i spożycia
w czasie świątecznego śniadania, znajduje
się tradycyjnie 7 potraw: jajko, chleb, sól
i pieprz, chrzan, kiełbasa i ciasto. Liczba
siedem jest w tradycji judeochrześcijańskiej liczbą świętą, oznaczającą mnogość
Bożych darów. Oprócz potraw współcześnie do koszyka wkładamy także figurki kurczaczka czy króliczka.
W koszyczku znajduje się również figurka baranka wielkanocnego. To uosobienie baranka paschalnego z czasów
wyjścia Narodu Wybranego z Niewoli
Egipskiej. Baranek staje przed naszymi
oczami jako Postać Chrystusa, który stał
się Barankiem Ofiarnym, zabitym w Wielki Piątek. Hodowcy owiec wiedzą, że jest
to zwierzę bardzo łagodne, ciche i po-
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słuszne podczas postrzyżyn. Tacy winni być wszyscy ludzie: dobrzy i łagodni
dla bliźniego. Mięso baranka spożywane
przez Żydów w Noc Paschy jest przywołane w kawałku kiełbasy lub innej wędliny w koszyczku. Jest to odwołanie do
zeroa – upieczonego mięsa spożywanego
w czasie wieczerzy sederowej, będącego
bezpośrednim symbolem ofiary paschalnej składanej w Świątyni Jerozolimskiej.
Zeroa oznacza „ramię” i nawiązuje do
„wyciągniętego ramienia” Boga, który
ocalił Izraelitów w czasie przejścia przez
Morze Czerwone.
Chleb poświęcony w Wielką Sobotę
to symbol Ostatniej Wieczerzy w Wielki
Czwartek. Ukazuje, że tym, co jednoczy
ludzi i daje pojednanie, jest stół i chleb na
nim. Jego odpowiednikiem na stole sederowym jest maca.
Sól na stole wielkanocnym to znak
życiodajnej siły. Ten dodatek do codziennych potraw ma znaczenie oczyszczające,
znane w wielu kulturach. Sól podtrzymuje
w nas życie, zarówno duchowe, jak i fizyczne. W starożytności wierzono, że sól
odpędza demony. To dlatego podczas egzorcyzmów używa się soli. Żydowska mei
Melach, słona woda, w której zanurzane
były warzywa w czasie sederu, symbolizuje łzy wylewane przez Żydów w niewoli.
Na stole wielkanocnym nie może zabraknąć chrzanu. Ten jadalny korzeń był
spożywany przez starożytnych Żydów
podczas uczty sederowej jako maror,
gorzkie surowe zioła (czasem zamiast
chrzanu używa się porów lub cykorii),
mające przypominać o gorzkim cierpieniu Izraelitów w Egipcie. Podobną symbolikę posiada chrzan na stole chrześcijańskim: smak chrzanu przypomina nam
o tym, że poprzez Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu i wezwani do życia
w radości i nadziei.
Zdziwienie u wielu powoduje obecność w koszyczku wielkanocnym króliczka. Ten symbol zwierzątka o długich,
odstających uszach „przybył” do nas ze
starożytnego Egiptu. Wg starych egipskich
mitów, królowa Izyda miała przyczynić
się do zmartwychwstania swego męża,
który zamienił się w zająca. Od tej pory
zając symbolizuje zmartwychwstanie. Natomiast starożytni Grecy podziwiali zająca
i królika za jego płodność. To jedyne zwierzę, którego samica, będąc w ciąży, może
ponownie zostać zapłodniona. Zajączek,
będący symbolem płodności, ma stanowić
jeszcze jedno odwołanie do budzenia nowego Życia.
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„Groby Chrystusa” to prawdziwie polska tradycja. Czuwające przy nich „szyldwachy” nie zawsze były żołnierskie. Często wartę pełnili strażacy w chełmach na
tę okoliczność tak wypolerowanych, że
lśniły jak lustro. Miejsce u grobu Pańskiego zajmowali też przedstawiciele cechów
rzemieślniczych. Zwyczaj zaciągania wart
przy grobie Chrystusa przetrwał do naszych czasów.
Wygląd grobów Pańskich miał swoje
odwołanie do wydarzeń z historii zbawienia. „Groby robione były w formę rozmaitą, stosowną do jakiej historyi z Pisma
Świętego Starego lub Nowego Testamentu wyjętej. Na przykład: reprezentowały
Abrahama patryjarchę, syna swego Izaaka
na ofiarę Bogu zabić chcącego, albo Józefa patryjarchę od braci swoich do studni
wpuszczanego, albo Daniela proroka w jamie między lwami zostającego, albo Jonasza, którego wieloryb połyka paszczęką
swoją itp. Z Nowego Testamentu: Górę
Kalwaryjską z zawieszonym na krzyżu
Chrystusem, z żołnierzami, którzy Go
krzyżowali i tłumem żydostwa, którzy się
temu krzyżowaniu przypatrywali; skałę,
w której grób był wycięty i w której ciało
Chrystusa było złożone, z żołnierzami na
straży grobu postawionymi, śpiącymi, albo
też inną jaką tajemnicę Męki lub Zmartwychwstania Chrystusowego. Po niektórych kościołach takowe wyobrażenia były
ruchome. Lwy błyskały oczami szklanymi,
kolorami iskrzącymi się i światłem z tyłu napuszczonymi, wachlowały jęzorami
z paszczęk wywieszonymi. Morze bałwany swoje miotało, Longin siedzący na
koniu zbliżał się do boku Chrystusowego
z włócznią. Maryje, stojące pod krzyżem,
ręce do oczów z chustkami podnosiły i jakoby zemdlone na dół opuszczały.
W osobie albo - właściwie mówiąc - w wizerunku osoby, która była treścią historyi
i argumentem, wyrżnięta była dziura okrągła w piersiach lub w boku tak wielka jak
Hostyja, przez którą dziurę widzieć się
dawała sama tylko Hostyja w monstrancji będąca, za tąż osobą na postumencie
postawionej. Ozdabiano te groby rzeźbą,
malowaniem, arkadami w głęboką perspektywę ułożonymi, światłem rzęsistym
lamp ukrytych i świec oświeconymi, a po
bokach i z frontu kobiercami i szpalerami
obsłaniali, przesadzając się jedni nad drugich w ozdobności grobów...” (Ks. Jędrzej
Kitowicz, „Opis obyczajów za panowania
Augusta III”).
Obecnie groby mają często wymowę
bardziej związaną z bieżącymi wydarzeniami. Zanika również zwyczaj pielgrzymo-

wania całymi rodzinami w Wielką Sobotę
do grobów Pańskich, aby przez spoglądanie na mękę i śmierć Chrystusa w coraz
to nowym kontekście, coraz lepiej i głębiej
poznawać i rozważać tę tajemnicę.
Wigilia Paschalna
i Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego
W tradycji żydowskiej Święto Paschy,
czyli pamiątki wyjścia z Niewoli Egipskiej
i zawarcia Przymierza, zostało połączone
z porą wiosenną. Tę symbolikę przejęło
starożytne chrześcijaństwo. Chrystus dokonał Dzieła swego ziemskiego życia o tej
właśnie porze roku, gdy wszystko wokół
budziło się do istnienia. Przyroda okazała się ważnym elementem, by zaświadczyć o nadprzyrodzonych sprawach, tak
ważnych dla człowieka. Żydowska Pascha to święto cudu, ocalenia od śmierci
w czasie niewoli egipskiej (dzięki znakowi
uczynionemu na drzwiach krwią baranka) i wyprowadzenia ku Ziemi Obiecanej. Chrześcijańska Wigilia Paschalna to
również czas radosnego oczekiwania na
Przejście - z niewoli do wolności, z ciemności do światła, ze śmierci do życia.
W tradycji żydowskiej uroczystości
paschalne trwały tydzień, a ich przebieg
opierał się na zapisie Księgi Wyjścia (rozdział 12): ofiarowywano baranka paschalnego, skrapiano jego krwią odrzwia domów używając hizopu, mięso zaś spożywano (często w postawie stojącej, z kijem
podróżnym w ręku, co symbolizować
miało gotowość do drogi) z przaśnym
chlebem. Baranka wybierał zazwyczaj
ojciec rodziny. Zwierzę musiało być do-
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skonałe, bez skazy, gdyż tego wymagało
Prawo. Na terenie świątyni, u wejścia do
dziedzińca kapłańskiego, ofiarnicy odbierali wybrane baranki, by na dźwięk trąb
zabić zwierzęta zgodnie z rytuałem. Zebraną krew ofiary wylewano przed ołtarzem, skąd specjalnie do tych celów przygotowanym systemem kanałów, spływała
do potoku Cedron. Tłuszcz i wnętrzności
spalano, jedynie zaś nadające się do spożywania mięso zabierano do domów. Nie
wolno było go gotować, ale piec, uważając przy tym, aby nie złamać żadnej kości.
Wówczas rozpoczynano ucztę, na której
każdy z domowników miał ściśle określoną rolę. Najmłodszy z uczestników biesiady zadawał rytualne pytanie o znaczenie
tak spożywanego posiłku. Odpowiedź
ojca rodziny przybierała formę haggady,
czyli opowiadania o historii święta. Przy
wypowiadaniu pierwszego błogosławieństwa spożywano przaśny chleb maczany
w czerwonym sosie zwanym charsoret
(mieszanka pokrojonych jabłek, gruszek, fig, daktyli, migdałów, orzechów,
wymieszanych z odrobiną miodu i wina;
mieszanka ta ma symbolizować zaprawę
murarską, używaną przez Żydów – niewolników w Egipcie – do wyrobu cegieł).
Przy odmawianiu Psalmu 114, opowiadającego o wyjściu Izraelitów z Egiptu, wypijano łyk słonej wody (mei melach), na
pamiątkę łez wylanych przez przodków
w niewoli. Aby przypomnieć ich gorzki
los, spożywano mięso baranka (zeroa)
z gorzkimi ziołami (maror). Posiłkowi
towarzyszył rytuał picia wina, przy czym
trzeci kielich, zwany „kielichem błogosławieństwa”, miał najbardziej uroczysty
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charakter. Tuż po nim rozpoczynał się
śpiew pieśni Hallelu (Psalmy 112-118).
Talmud mówi, że ten radosny śpiew „powinien roznosić dachy domów”. W tę
noc paschalną Żydzi obchodzą pamiątkę
stworzenia świata, zawarcia przymierza
z Abrahamem, uwolnienia Józefa oraz
wyzwolenia ich narodu z Egiptu. Wierzą,
że te wydarzenia miały miejsce w tę samą noc. W czasie Paschy czekają także
na przyjście Mesjasza wraz z Mojżeszem
i Eliaszem, zmartwychwstanie proroków
i koniec świata.
Również dla chrześcijan wyjście Izraelitów z egipskiej niewoli to nie tylko zapowiedz śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale także Jego powtórnego przyjścia podczas Sadu Ostatecznego. Wigilia
Paschalna stanowi główny punkt Triduum
Paschalnego. Jest już świętowaniem Paschy, która jest uroczystością nad uroczystościami. Kościół nawiązuje w ten sposób
do tradycji Paschy żydowskiej, która była
zapowiedzią prawdziwej Paschy Chrystusa, czyli nocy prawdziwego wyzwolenia,
w którą Chrystus, pokonując śmierć, wyszedł z otchłani jako zwycięzca. Wyjątkowe znaczenie uroczystości Paschy wynika
stąd, że zmartwychwstanie Chrystusa
jest umocnieniem naszej wiary i nadziei,
a przez sakramenty wielkanocne, sprawowane tej nocy następuje wszczepienie
w paschalne misterium Chrystusa: razem
z nim umieramy, jesteśmy pogrzebani
i wskrzeszani do nowego życia. Liturgia
Wigilii Paschalnej posiada również aspekt
eschatologiczny, jest oczekiwaniem na
przyjście Pana. Jest bardzo bogata w obrzędy i znaki, przez które Kościół celebruje Paschę Chrystusa, Jego przejście ze
śmierci do życia.
Okres Wielkanocny
Kończy się czas postu i wyrzeczeń. Nadchodzi czas radości i wesela. Drugi dzień
świąt, to „lany poniedziałek”. Zdarzenia,
o których milczy historia, wyjaśnia nam
legenda. Mówi ona, że w czasie, gdy
wieść o Zmartwychwstaniu Jezusa znała
jedynie Maria Magdalena i kilka innych
kobiet, wówczas postanowiły one pójść
do Uczniów Pańskich i podzielić się z nimi
tą radością. Apostołowie jednak nie uwierzyli w tę Nowinę i uznali, że kobietom
się coś przewidziało lub że są pijane. Dlatego postanowili oblać je wiadrem wody,
by je ocucić. Mówi się również, że wzajemne polewanie się wodą ma jeszcze raz
przypomnieć tajemnicę chrztu. Pierwsze
udokumentowane wzmianki o tego rodzaju zwyczajach w Polsce pochodzą

z XV wieku i pochodzą z ustaw synodu
diecezji poznańskich, przestrzegających
przed praktykami, mającymi niechybnie
grzeszny potencjał: „Zabraniajcie, aby
w drugie i trzecie święto wielkanocne
mężczyźni kobiet a kobiety mężczyzn nie
ważyli się napastować o jaja i inne podarunki, co pospolicie się nazywa dyngować
[..], ani do wody ciągnąć, bo swawole
i dręczenia takie nie odbywają się bez
grzechu śmiertelnego i obrazy imienia
Boskiego”. Czynność oblewania dotyczyła jednak przeważnie młodych dziewcząt
i była wyznacznikiem powodzenia.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki, to wielkie
i ważne święto w kalendarzu kościelnym
obchodzone w wyjątkowo uroczysty sposób 50 dni po świętach wielkanocnych.
Wpisuje się ono również w tradycję żydowską, a dokładnie w święto Szawuot
(Święto Tygodni), które obchodzone było
50 dni po wielkanocnym święcie Paschy,
a w czasie którego do zebranych w Wieczerniku Apostołów został zesłany Duch
Święty. Początkowo było to więc żydowskie święto ofiarowania pierwszych owoców ziemi w świątyni, a biegiem czasu
w chrześcijaństwie zaczęło funkcjonować
jako „narodziny Kościoła”. Jest to nie tylko wspaniałe święto kościelne, podczas
którego obchodzi się – zapowiedziane
przez Jezusa – zesłanie Ducha Świętego,
ale także uroczyste zakończenie okresu
wielkanocnego. Po tym, jak Jezus wstąpił
do nieba, zesłał na ziemię Ducha Świętego. Dzięki niemu Jezus jest w każdym, kto
w Niego wierzy. Duch Święty dał pierwszym chrześcijanom siłę i odwagę do głoszenia innym prawdy o Jezusie. Pierwsze
wzmianki o Zielonych Świętach jako święcie kościelnym pojawiły się w roku 130.
W VI wieku symbolem Ducha Świętego
stała się gołębica, tym samym jest ona także symbolem Zielonych Świąt. Ze starych
zwyczajów pozostało tylko przystrajanie
domu gałązkami (coraz powszechniej
mylone z gałązkami zabieranymi z ołtarzy
procesji Bożego Ciała), procesje i modlitwa o pogodę. Czasami rozpala się jeszcze
zielonoświątkowe ogniska (sobótki).
Warto poznać źródła tradycji, które
kultywujemy współcześnie, aby przez to
odnaleźć w nich głębszy sens i wymowę.
Dostrzeżenie w tradycjach chrześcijańskich korzeni judaistycznych pozwala
również spojrzeć na historię zbawienia
opisaną w Starym i Nowym Testamencie
jako na spójną całość, działanie Boga w historii całej ludzkości.
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JAN PAWEŁ II
SŁowo do wszystkich
* * * * *

Do osób w podeszłym wieku
Drodzy ludzie starzy, trapieni przez kłopoty ze
zdrowiem lub problemy innego rodzaju, jestem
całym sercem z wami. Kiedy Bóg przyzwala, abyśmy
cierpieli z powodu choroby, samotności lub z innych
przyczyn związanych z podeszłym wiekiem, zawsze
obdarza nas też łaską i mocą, byśmy z jeszcze
większą miłością włączali się w ofiarę Jego Syna
i głębiej uczestniczyli w realizacji Jego zbawczego
zamysłu. Możemy być pewni, że On jest Ojcem
bogatym w miłość i miłosierdzie!
* * * * *

Do dzieci
Wiecie, jak bardzo Jezus kochał dzieci i jak lubił
przebywać z nimi. Wy także jesteście Mu bardzo
drogie. Drogie dzieci, dzisiaj przychodzi do was
Papież, aby w imieniu Pana Jezusa powiedzieć, że On
was kocha. Wasze zadanie jest następujące: zawsze
kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce i jak
najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię św.
w was zamieszkał. Nigdy nie czyńcie tego, co jest
złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak,
że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy
kochały Go ze wszystkich sił.
* * * * *

Do kobiet
Kościół bardzo pragnie, aby ukazała się pełna prawda
o kobiecie. Trzeba, aby w sposób wszechstronny ukazał
się „geniusz kobiety” i to nie tylko na przykładzie
wielkich i znanych kobiet z przeszłości lub nam
współczesnych, ale także tych zwyczajnych, prostych,
które wykorzystują swe kobiece talenty dla dobra
innych w życiu codziennym. Kobieta bowiem, właśnie
poprzez poświęcanie się dla innych każdego dnia,
wyraża głębokie powołanie swego życia. Być może
bardziej jeszcze niż mężczyzna widzi człowieka,
ponieważ widzi go sercem. Widzi go niezależnie od
różnych układów ideologicznych czy politycznych.
Widzi go w jego wielkości i w jego ograniczeniach,
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i stara się wyjść mu naprzeciw, oraz przyjść mu
z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia się w dziejach
ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy i na różne
sposoby nieustannie ukazuje piękno - nie tylko fizyczne,
ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył od
początku człowieka, a w szczególności kobietę.
* * * * *

Do kapłanów
Każde spotkanie z wiernym, który prosi nas
o spowiedź, nawet jeśli czyni to w sposób nieco
powierzchowny, niedostatecznie umotywowany
i przygotowany, dzięki zadziwiającej łasce Bożej może
być tym «miejscem» w pobliżu sykomory, w którym
Jezus zwrócił swe oczy na Zacheusza. Nie potrafimy
ocenić, jak głęboko oczy Chrystusa przeniknęły duszę
celnika w Jerychu. Wiemy jednak, że są to te same
oczy, które kierują wzrok na każdego z naszych
penitentów. My w Sakramencie Pojednania jesteśmy
tylko pośrednikami w spotkaniu nadprzyrodzonym,
posiadającym własne prawa, które mamy jedynie
przestrzegać i wypełniać. Nie możemy myśleć, że
to grzesznik wysługuje sobie miłosierdzie przez
swoją wędrówkę ku nawróceniu. Wręcz przeciwnie,
to miłosierdzie kieruje go na drogę nawrócenia.
Człowiek sam z siebie nie jest zdolny do niczego.
Na nic też nie zasługuje. Spowiedź, zanim stanie się
wędrówką człowieka ku Bogu, jest wpierw wejściem
Boga do człowieczego domu. Dałby Bóg, byśmy
przez nasze słowo i pasterskiego ducha byli zawsze
oddani każdemu człowiekowi, zdolni do zrozumienia
jego problemów i do towarzyszenia mu z wyczuciem
w jego wędrówce, przekazując mu ufność w dobroć
Bożą i stając się pośrednikami miłosierdzia, które go
obejmuje i miłości, która go ocala.
* * * * *

Do warszawiaków
Można się wiele nauczyć z dziejów Warszawy,
uświęconych krwią męczenników, którzy dla miłości
Chrystusa i Ojczyzny składali w ofierze swe życie często swoje młodzieńcze, a nawet dziecięce życie.
Uwierzyć

Historia tego miasta uczy nas, że na Chrystusie
można i trzeba budować nasze dziś i jutro. W Nim
jest źródło mocy do trwania na przekór wszelkim
przeciwnościom przy prawdzie, dobru, pięknie i tych
wszystkich wartościach, które odsłaniają niezbywalną
godność człowieka stworzonego i odkupionego do
życia w Bogu. ponawiam moje serdeczne życzenia
«odwagi w wyznawaniu Chrystusa i wiernego trwania
przy Nim». Modlę się, aby Kościół w Warszawie
kontynuował ze szczególną odpowiedzialnością dzieło
minionych pokoleń - dzieło dawania świadectwa
o Chrystusie. Tego świadectwa potrzebuje nasza
Ojczyzna i potrzebuje go świat. Niech Duch Święty
napełnia wszystkich, pasterzy i wiernych, światłem,
mocą i apostolskim zapałem.
* * * * *

Do Polaków
Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy
klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej
rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka
bowiem nie można do końca zrozumieć bez
Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie
sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie
może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego
właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie
i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego
wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Nie można
też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede
wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli
i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje
narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje
każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie.
W Nim stają się dziejami zbawienia. Trzeba iść po
śladach tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni
pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi.
* * * * *

Do młodzieży
Kościół przywiązuje szczególną wagę do okresu
młodości jako kluczowego etapu życia każdego
człowieka. Wy, Młodzi, jesteście właśnie tą
młodością: młodością narodów i społeczeństw,
młodością każdej rodziny i całej ludzkości - również
młodością Kościoła. Wszyscy patrzymy w Waszym
kierunku, gdyż przez Was stale niejako na nowo
stajemy się młodzi. Tak więc Wasza młodość nie jest
tylko Waszą własnością osobistą czy pokoleniową należy ona do całokształtu tej drogi, jaką przebywa
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każdy człowiek w swym życiowym itinerarium,
a zarazem jest jakimś szczególnym dobrem
wszystkich. Jest dobrem samego człowieczeństwa.
W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do
przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy.
* * * * *

Ostatni list wysłany
na Jasną Górę (1 IV 2005)
Klękając przed obliczem Jasnogórskiej Królowej, modlę
się, aby mój naród, przez wiarę w Jej niezawodną
pomoc i obronę, odnosił zwycięstwo nad wszystkim,
co zagraża godności ludzkiej i dobru naszej Ojczyzny.
Polecam Jej macierzyńskiej opiece Kościół na ziemi
polskiej, aby przez świadectwo świętości i pokory
zawsze umacniał nadzieję na lepszy świat w sercach
wszystkich wierzących. Proszę o odwagę dla
odpowiedzialnych za przyszłość Polski, aby potrafili
bronić każdego dobra, które służy Rzeczypospolitej.
* * * * *

Do rodzin
Rodzina jest powołana do tego, by żyć wzajemną
miłością i prawdą, pielęgnować je, umacniać
szacunek, sprawiedliwość, lojalność i współpracę,
ducha służby i otwartości na innych, zwłaszcza
słabszych. Chrześcijańska rodzina, która winna
objawiać wobec wszystkich żywą obecność
Zbawiciela w świecie i prawdziwą naturę Kościoła,
musi być przeniknięta obecnością Boga, składać
w Jego ręce codzienne sprawy i prosić Go o pomoc,
aby należycie wypełniała swoją nieodwołalną misję.
Dlatego niezwykle doniosłe znaczenie ma modlitwa
w rodzinie. Pan z pewnością przebywa z rodziną,
która słucha Słowa Bożego i je rozważa, która
od Niego uczy się tego, co w życiu najważniejsze
i stosuje w praktyce Jego nauczanie. W ten sposób
stopniowo przemienia się i doskonali życie osobiste
oraz rodzinne, wzbogaca się dialog, przekazuje się
wiarę dzieciom, wzrasta przyjemność z bycia razem,
rodzina jednoczy się i staje coraz mocniejsza, niczym
dom zbudowany na skale. Gdy rodzina chrześcijańska
pokłada ufność w Bogu i jest Mu posłuszna,
dochowuje Mu wierności i wielkodusznie przyjmuje
dzieci, troszczy się o najsłabszych, jest gotowa
przebaczać, wówczas staje się żywą Ewangelią, którą
wszyscy mogą czytać, wiarygodnym znakiem, być
może bardziej przekonującym i zdolnym przemówić
do współczesnego świata.
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Testament
Ojca Świętego
Jana Pawła II
Testament z dnia 6.III.1979
(i dodatki późniejsze)
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Uwierzyć

W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.
„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz
przybędzie” (por. Mt 24, 42) - te słowa
przypominają mi ostateczne wezwanie,
które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę,
aby wszystko, co składa się na moje
ziemskie życie, przygotowało mnie do tej
chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale
tak jak wszystko, również i tę chwilę oddają w ręce Matki mojego Mistrza: totus
Tuus. W tych samych rękach matczynych
zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje
powołanie. W tych Rękach zostawiam
nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję.
Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie
Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności.
W czasie rekolekcji przeczytałem raz
jeszcze testament Ojca Świętego Pawła
VI. Lektura ta skłoniła mnie do napisania
niniejszego testamentu.
Nie pozostawiam po sobie własności,
którą należałoby zadysponować. Rzeczy
codziennego użytku, którymi się posługiwałem, proszę rozdać wedle uznania.
Notatki osobiste spalić. Proszę, ażeby nad
tymi sprawami czuwał Ks. Stanisław, któremu dziękuję za tyloletnią wyrozumiałą
współpracę i pomoc. Wszystkie zaś inne
podziękowania zostawiam w sercu przed
Bogiem Samym, bo trudno je tu wyrazić.
Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspozycje, jakie wydał Ojciec Święty
Paweł VI. (dodatek na marginesie: Grób
w ziemi, bez sarkofagu. 13.III.1992).
O miejscu niech zdecyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy.
«Apud Dominum Misericordia et copiosa
apud Eum redemptio»
Jan Paweł pp. II
Rzym, 6.III.1979.

Po śmierci proszę o Msze Święte i modlitwy.
5.III.1990.

***
(bez daty)

Wyrażam najgłębszą ufność, że przy całej
mojej słabości Pan udzieli mi każdej łaski
potrzebnej, aby sprostać wedle Jego Woli wszelkim zadaniom, doświadczeniom
i cierpieniom, jakich zechce zażądać od
swego sługi w ciągu życia. Ufam też, że nie
dopuści, abym kiedykolwiek przez jakieś
swoje postępowanie: słowa, działanie lub
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zaniedbanie działań, mógł sprzeniewierzyć
się moim obowiązkom na tej świętej Piotrowej Stolicy.

***
24.II. – 1. III.1980.

Również w ciągu tych rekolekcji rozważałem prawdę o Chrystusowym kapłaństwie w perspektywie owego Przejścia,
jakim dla każdego z nas jest chwila jego
śmierci. Rozstania się z tym światem - aby
narodzić się dla innego, dla świata przyszłego, którego znakiem decydującym,
wymownym jest dla nas Zmartwychwstanie Chrystusa.
Odczytałem więc zeszłoroczny zapis
mojego testamentu, dokonany również
w czasie rekolekcji - porównałem go z testamentem mojego wielkiego Poprzednika i Ojca Pawła VI, z tym wspaniałym
świadectwem o śmierci chrześcijanina
i papieża - oraz odnowiłem w sobie świadomość spraw, do których sporządzony
przeze mnie (w sposób raczej prowizoryczny) ów zapis z 6.III.1979 się odnosi.
Dzisiaj pragnę do niego dodać tylko
tyle, że z możliwością śmierci każdy zawsze musi się liczyć. I zawsze musi być
przygotowany do tego, że stanie przed
Panem i Sędzią - a zarazem Odkupicielem i Ojcem. Więc i ja liczę się z tym
nieustannie, powierzając ów decydujący
moment Matce Chrystusa i Kościoła Matce mojej nadziei.
Czasy, w których żyjemy, są niewymownie trudne i niespokojne. Trudna także i nabrzmiała właściwą dla tych czasów
próbą - stała się droga Kościoła, zarówno
Wiernych jak i Pasterzy. W niektórych
krajach, (jak np. w tym, o którym czytałem w czasie rekolekcji), Kościół znajduje się w okresie takiego prześladowania,
które w niczym nie ustępuje pierwszym
stuleciom, raczej je przewyższa co do
stopnia bezwzględności i nienawiści. Sanguis Martyrum - semen Christianorum.
A prócz tego - tylu ludzi ginie niewinnie,
choćby i w tym kraju, w którym żyjemy...
Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się
na Wolę Pana. On Sam zdecyduje, kiedy
i jak mam zakończyć moje ziemskie życie
i pasterzowanie. W życiu i śmierci Totus
Tuus przez Niepokalaną. Przyjmując już
teraz tę śmierć, ufam, że Chrystus da mi
łaskę owego ostatniego Przejścia czyli
Paschy. Ufam też, że uczyni ją pożyteczną
dla tej największej sprawy, której staram
się służyć: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia
rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich naro-

dów i ludów (wśród nich serce w szczególny sposób się zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi powierzył - dla sprawy Kościoła, dla
chwały Boga Samego.
Niczego więcej nie pragnę dopisać do
tego, co napisałem przed rokiem - tylko
wyrazić ową gotowość i ufność zarazem,
do jakiej niniejsze rekolekcje ponownie
mnie usposobiły.
Jan Paweł pp. II

***
Totus Tuus ego sum
5.III.1982

W ciągu tegorocznych rekolekcji przeczytałem (kilkakrotnie) tekst testamentu
z 6.III.1979. Chociaż nadal uważam go za
prowizoryczny (nie ostateczny), pozostawiam go w tej formie, w jakiej istnieje.
Niczego (na razie) nie zmieniam, ani też niczego nie dodaję, gdy chodzi o dyspozycje
w nim zawarte.
Zamach na moje życie z 13.V.1981
w pewien sposób potwierdził słuszność
słów zapisanych w czasie rekolekcji z 1980
r. (24.II - 1.III).
Tym głębiej czuję, że znajduję się całkowicie w Bożych Rękach - i pozostaję nadal
do dyspozycji mojego Pana, powierzając się
Mu w Jego Niepokalanej Matce (Totus Tuus).
Jan Paweł pp. II

***
5.III.82.

Ps. W związku z ostatnim zdaniem testamentu z 6.III.1979 (: O miejscu m.in.
pogrzebu) «niech zdecyduje Kolegium
Kardynalskie i Rodacy» - wyjaśniam, że
mam na myśli Metropolitę Krakowskiego lub Radę Główną Episkopatu Polski
- Kolegium Kardynalskie zaś proszę, aby
ewentualnym prośbom w miarę możności uczynili zadość.

***
1.III.1985 (w czasie rekolekcji):

Jeszcze - co do zwrotu «Kolegium Kardynalskie i Rodacy»: «Kolegium Kardynalskie» nie ma żadnego obowiązku pytać
w tej sprawie «Rodaków», może jednak
to uczynić, jeśli z jakichś powodów uzna
za stosowne.
JPII
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Rekolekcje jubileuszowego roku 2000
(12.-18.III.)
(do testamentu)
1. Kiedy w dniu 16.października
1978 konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II, Prymas Polski kard. Stefan
Wyszyński powiedział do mnie: «Zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie». Nie
wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, ale taki z pewnością był sens tego,
co wówczas usłyszałem. Wypowiedział
je zaś Człowiek, który przeszedł do
historii jako Prymas Tysiąclecia. Wielki
Prymas. Byłem świadkiem Jego posłannictwa, Jego heroicznego zawierzenia.
Jego zmagań i Jego zwycięstwa. «Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję» - zwykł był powtarzać Prymas Tysiąclecia słowa swego
Poprzednika kard. Augusta Hlonda.
W ten sposób zostałem poniekąd
przygotowany do zadania, które w dniu
16. października 1978 r. stanęło przede
mną. W chwili, kiedy piszę te słowa jubileuszowy Rok 2000 stał się już rzeczywistością, która trwa. W nocy 24 grudnia
1999 r. została otwarta symboliczna Brama Wielkiego Jubileuszu w Bazylice św.
Piotra, z kolei u św. Jana na Lateranie,
u Matki Bożej Większej (S.Maria Maggiore) - w Nowy Rok, a w dniu 19 stycznia
Brama Bazyliki św. Pawła «za murami».
To ostatnie wydarzenie ze względu na
swój ekumeniczny charakter szczególnie zapisało się w pamięci.
2. W miarę jak Rok Jubileuszowy
2000 posuwa się naprzód, z dnia na
dzień i z miesiąca na miesiąc, zamyka
się za nami dwudziesty wiek, a otwiera
wiek dwudziesty pierwszy. Z wyroków
Opatrzności dane mi było żyć w tym
trudnym stuleciu, które odchodzi do
przeszłości, a w roku, w którym wiek
mego życia dosięga lat osiemdziesięciu
(«octogesima adveniens»), należy pytać,
czy nie czas powtórzyć za biblijnym Symeonem «Nunc dimittis»?
W dniu 13. maja 1981 r., w dniu
zamachu na Papieża podczas audiencji
na placu św. Piotra, Opatrzność Boża w sposób cudowny ocaliła mnie od
śmierci. Ten, który jest jedynym Panem
Życia i śmierci, sam mi to życie przedłu-
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żył, niejako podarował na nowo. Odtąd
ono jeszcze bardziej do Niego należy.
Ufam, że On Sam pozwoli mi rozpoznać, dokąd mam pełnić tę posługę, do
której mnie wezwał w dniu 16.października 1978. Proszę Go, ażeby raczył mnie
odwołać wówczas, kiedy Sam zechce.
«W życiu i śmierci do Pana należymy ...
Pańscy jesteśmy» (por. Rz 14, 8). Ufam
też, że dokąd dane mi będzie spełniać
Piotrową posługę w Kościele, Miłosierdzie Boże zechce użyczać mi sił do tej
posługi nieodzownych.

doświadczyć braterskiej wspólnoty
Episkopatu. Jako kapłan Archidiecezji
Krakowskiej doświadczyłem, czym jest
braterska wspólnota prezbyterium Sobór zaś otworzył nowy wymiar tego
doświadczenia.

3. Jak co roku podczas rekolekcji odczytałem mój testament z dnia
6.III.1979. Dyspozycje w nim zawarte
w dalszym ciągu podtrzymuję. To, co
wówczas a także w czasie kolejnych
rekolekcji zostało dopisane, stanowi odzwierciedlenie trudnej i napiętej sytuacji
ogólnej, która cechowała lata osiemdziesiąte. Od jesieni roku 1989 sytuacja ta
uległa zmianie. Ostatnie dziesięciolecie
ubiegłego stulecia wolne było od dawniejszych napięć, co nie znaczy, że nie
przyniosło z sobą nowych problemów
i trudności. Niech będą dzięki Bożej
Opatrzności w sposób szczególny za to,
że okres tzw. «zimnej wojny» zakończył
się bez zbrojnego konfliktu nuklearnego,
którego niebezpieczeństwo w minionym okresie wisiało nad światem.

W ciągu dwudziestu z górą lat spełniania Piotrowej posługi «in medio
Ecclesiae» doznałem życzliwej i jakże
owocnej współpracy wielu Księży Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów,
wielu kapłanów, wielu osób zakonnych
- Braci i Sióstr - wreszcie bardzo wielu
osób świeckich, ze środowiska kurialnego, ze strony wikariatu Diecezji Rzymskiej oraz spoza tych środowisk.

4. Stojąc na progu trzeciego tysiąclecia «in medio Ecclesiae», pragnę raz
jeszcze wyrazić wdzięczność Duchowi
Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego II, którego wraz z całym
Kościołem - a w szczególności z całym
Episkopatem - czuję się dłużnikiem. Jestem przekonany, że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać
z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX
wieku nas obdarował. Jako Biskup, który
uczestniczył w soborowym wydarzeniu
od pierwszego do ostatniego dnia, pragnę powierzyć to wielkie dziedzictwo
wszystkim, którzy do jego realizacji są
i będą w przyszłości powołani. Sam zaś
dziękuję Wiecznemu Pasterzowi za to,
że pozwolił mi tej wielkiej sprawie służyć w ciągu wszystkich lat mego pontyfikatu.
«In medio Ecclesiae» ... od najmłodszych lat biskupiego powołania - właśnie dzięki Soborowi - dane mi było

5. Ileż osób winien bym tutaj wymienić? Chyba już większość z nich Pan Bóg
powołał do Siebie - Tych, którzy jeszcze
znajdują się po tej stronie, niech słowa
tego testamentu przypomną, wszystkich
i wszędzie, gdziekolwiek się znajdują.

Jakże nie ogarnąć wdzięczną pamięcią wszystkich na świecie Episkopatów,
z którymi spotykałem się w rytmie odwiedzin «ad limina Apostolorum»? Jakże
nie pamiętać tylu Braci chrześcijan - nie
katolików? A rabina Rzymu? I tylu innych
przedstawicieli religii pozachrześcijańskich? A ilu przedstawicieli świata kultury, nauki, polityki, środków przekazu?
6. W miarę, jak zbliża się kres mego
ziemskiego życia, wracam pamięcią do
jego początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry (której nie znałem, bo zmarła
przed moim narodzeniem), do wadowickiej parafii, gdzie zostałem ochrzczony, do tego miasta mojej młodości, do
rówieśników, koleżanek i kolegów ze
szkoły podstawowej, z gimnazjum,
z uniwersytetu, do czasów okupacji,
gdy pracowałem jako robotnik, a potem
do parafii w Niegowici, i krakowskiej
św. Floriana, do duszpasterstwa akademickiego, do środowiska... do wielu
środowisk... w Krakowie, w Rzymie...
do osób, które Pan mi szczególnie powierzył - wszystkim pragnę powiedzieć
jedno: «Bóg Wam zapłać»!
«In manus Tuas, Domine, commendo
spiritum meum».
A.D. 17.III.2000
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NASZA OBIETNICA.
SŁOWO
O ŚWIĘTOŚCI.

W

Nowym Testamencie święty
to jest człowiek ochrzczony.
Dzisiaj patrzymy na świętych
jak na postaci z innego świata, herosów,
a tymczasem są to ludzie, którzy weszli
w zmaganie dnia codziennego. Podjęli
fatygę, byli zmęczeni, walczyli, przechodzili próby, byli doświadczani, a jednak
w ich życiu coś zaskoczyło. Jednak w ich
życiu Pan Bóg okazał się mocniejszy niż
ich słabości. Łaska, którą Bóg im zaoferował, została przez nich przyjęta. Została
przez nich przyjęta i przemieniła ich życie. Możemy pytać, po co wspominamy
świętych. W brewiarzu jest kazanie św.
Bernarda z Clairvaux, który mówi w ten
sposób: „Na cóż potrzebne świętym wygłaszane przez nas pochwały, na cóż oddawana im cześć, na cóż wreszcie cała ta
uroczystość? Po cóż im chwała ziemska,
skoro zgodnie z wierną obietnicą Syna
sam Ojciec niebieski obdarza ich chwałą?
Na cóż im śpiewy? Nie potrzebują święci
naszych pochwał i niczego nie dodaje im
nasz kult. Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy
korzyść, nie oni”.
„Pierwszym pragnieniem, które
wywołuje albo pomnaża w nas wspomnienie świętych jest chęć przebywania
w ich upragnionym gronie, by stać się
współobywatelami, współmieszkańcami błogosławionych duchów. Nadzieja
połączenia się z zastępem patriarchów,
ze zgromadzeniem proroków, z orszakiem Apostołów, z niezmierzoną rzeszą
męczenników, wspólnotą wyznawców,
z chórem dziewic, wreszcie zjednoczenie się i radość we wspólnocie wszystkich
świętych. Kościół pierworodnych chce
nas przyjąć, a nas to niewiele obchodzi.
Pragną nas spotkać święci, my zaś nie
zważamy na to. Oczekują nas sprawiedliwi, a my się ociągamy. Obudźmy się
wreszcie bracia, powstańmy z Chrystusem. Szukajmy tego co w górze, do tego
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co w górze podążajmy. Chciejmy ujrzeć
tych, którzy tęsknią za nami. Spieszmy ku
tym, którzy nas oczekują. Pragnieniem
duchowym ogarnijmy tych, którzy nas
wyglądają”. A drugie pragnienie, o którym mówi św. Bernard, to pragnienie, by
Chrystus - nasze prawdziwe życie - ukazał się tak jak im, również i nam. Również
i nam! „Za łaskawym wstawiennictwem
świętych otrzymamy to, co przerasta
nasze możliwości”. Dlatego Kościół czci
wszystkich świętych, wszystkich, którzy
są przed obliczem Boga, tych znanych
z imienia ogłoszonych przez Kościół,
wyniesionych na ołtarze, czczonych w liturgii, ale też całe rzesze, które stanowią
- jak czytamy w Liście do Hebrajczyków
„miasto Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskie, Kościół pierworodnych, którzy są
zapisani w niebiosach, tych którzy doszli
do celu”. Dzisiaj warto patrzeć na świętych jako na tych, którzy pokazują naszą
przyszłość, to do czego Bóg nas wybiera,
co dla nas przygotowuje, do czego chce
nas włączyć mocą swojej łaski. Święci
nie patrzą na siebie, patrzą na Chrystusa, patrzą na Jego moc, na Jego działanie,
na Jego gotowość, by nam udzielić łaski
świętości, byśmy zapragnęli być. To jest

prawdziwe doświadczenie świętości Boga, która dotyka ziemi, która się objawia,
która jest konkretna. Ilekroć patrzymy na
świętych to widzimy, że jest to możliwe,
bo Bóg mnie do tego zaprasza. Święci
nie są zamknięci w aureoli swojej doskonałości, oni wiedzą że przejść przez
ziemię, przez ten świat nie jest łatwo, że
trzeba łaski, trzeba pomocy i są gotowi
nas wspierać. Dlatego ważne byśmy pamiętali o tym, że mamy świętego patrona
od chrztu, który nas nieustannie wspiera,
jest niejako oddany, oddelegowany przez
Boga, żeby być blisko Ciebie, żeby upraszać świętość. Pytanie jest takie, słusznie
postawił je św. Bernard - czy nas to interesuje? Czy nas to naprawdę obchodzi? „Spieszmy się bracia, obudźmy się,
powstańmy z Chrystusem”. Dzisiaj! Oby
Bóg w każdym z nas rozpalił pragnienie
świętości, pragnienie oddania się Jemu
całkowicie, bo na tym polega świętość,
że Bóg jest wszystkim we wszystkich.
To jest już niebo. Święci pokazują nam,
że Kościół to jest coś znacznie większego
niż my myślimy. Święci są prawdziwym
obrazem Kościoła, jasną stroną Kościoła,
bo my zwykle postrzegamy Kościół przez
to jak go widzimy, przez różne grzechy,

sytuacje, zranienia, trudne doświadczenia w naszym życiu, bo ktoś nas źle
potraktował w Kościele. A święci pokazują, że prawdziwe oblicze Kościoła jest
inne. To jest Kościół i żaden grzech ludzi
w Kościele nie jest w stanie przekreślić
tej świętości, którą Kościołowi daje sam
Bóg. I ta świętość jest przygotowana dla
Ciebie. Tym, który nas czyni świętymi
jest Duch Święty, o Niego mamy prosić,
aby rozpalił w nas pragnienie świętości,
by nas nawrócił, by w nas chrzest oznaczał to, co naprawdę oznacza - śmierć
i zmartwychwstanie, oddanie się w ręce
Boga, przekreślenie tego świata, zaparcie
się samego siebie i zmartwychwstawanie
nieustanne do chwały. Bo jesteśmy zapisani w księdze życia i Bóg tego zapisu
nigdy nie wymaże i ten zapis oznacza, że
jesteśmy naznaczeni genem świętości,
że on już jest w Tobie. Pytanie: co z tego będzie? Czy pozwolisz Bogu sprawić,
aby wypełniło się w tobie Jego dzieło, nie
twoje dzieło, ale Jego dzieło, czyli to, co
On sam zamierzył dla ciebie. A nie zamierzył niczego innego jak tylko świętość!
Fragment homilii wygłoszonej przez ks. Krystiana
Chmielewskiego w czasie I Nieszporów Uroczystości
Wszystkich Świętych.

Drabina Jakuba, Marc Chagall, Muzeum Chagalla, Nicea
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Wszystkim
naszym podopiecznym, doborczyńcom
i wolontariuszom składamy najlepsze
życzenia wielkanocne.

Niech
Zmartwychwstały Chrystus
będzie zawsze blisko Was!
WIELKOPOSTNA
JAŁMUŻNA

Koniec programu PEAD, nowy
program FEAD na lata 2014-2020

Przez kolejne niedziele Wielkiego
Postu, w przedsionku, Parafialny Zespół Caritas rozprowadzał
świece wielkanocne i specjalne
świece przygotowane w związku z kanonizacją bł. Jana Pawła II.
Dochód ze sprzedaży świec został
przeznaczony na cele charytatywne. 30 III odbyła się kwesta do
puszek na pomoc świąteczną dla
osób potrzebujących. W niedzielę
6 kwietnia odbyła się tradycyjna
zbiórka darów żywnościowych,
które parafianie złożyli jako dar
ołtarza w czasie każdej Mszy św.
Przez cały Wielki Post można też
było złożyć jałmużnę do puszki
wystawionej na stałe przy ołtarzu św. Antoniego. Dziękujemy
wszystkim, którzy wspierają dzieła
Parafialnego Zespołu Caritas.

Najbardziej potrzebujący obywatele UE nadal będą otrzymywać żywność oraz
podstawową pomoc materialną i zasiłki z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w latach 2014-2020, zgodnie z porozumieniem zawartym z Radą i przyjętym przez Parlament Europejski. Posłom
udało się utrzymać budżet Funduszu na poziomie 3,5 miliarda euro oraz jego natychmiastową operacyjność. Wzmocniono rolę organizacji walczących
z ubóstwem zarówno w projekcie, jak i podczas monitorowania działań funduszu oraz uproszczono procedury administracyjne. Nowy program FEAD, którego dotyczy porozumienie, jest pierwszą europejską inicjatywą, której celem
jest pomoc ludziom doświadczającym biedy i wykluczenia, szczególnie braku
jedzenia, bezdomności oraz ubóstwa dzieci, we wszystkich państwach. Dzięki
wysiłkom Parlamentu, pomoc UE dla najbardziej potrzebujących obywateli Unii
zostanie przedłużona do roku 2020 i pozostanie na poziomie 3,5 miliarda euro, takim samym jak ten ustalony na lata 2007-2013 dla Programu Dystrybucji
Żywności. Początkowo, państwa członkowskie zaproponowały cięcia w wysokości miliarda euro.
Nowy program obejmie swoim działaniem wszystkie państwa członkowskie
i zastąpi Program Dystrybucji Żywności (PEAD), który rozdzielał nadwyżki
żywności wyprodukowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zasięg programu został poszerzony poprzez włączenie dwóch programów dystrybucji żywności oraz podstawowej pomocy rzeczowej (takiej jak ubrania czy przybory
szkolne) oraz finansowania działań wspomagających integrację społeczną.

REKOLEKCJE DLA PARAFIALNYCH
ZESPOŁÓW CARITAS
W dniach 6-9.03.2014 r. członkowie Parafialnego Zespołu Caritas uczestniczyło w rekolekcjach formacyjnych, które odbyły się w Domu Rekolekcyjnym o. Pallotynów
w Konstancinie-Jeziornej. Rekolekcjom przewodniczył ks. Zbigniew Zembrzuski –
odpowiedzialny za Caritas Archidiecezji Warszawskiej, a Słowo Boże wygłosił o. Dezyderiusz Jan Pol – franciszkanin, który także podzielił się swoim doświadczeniem
z pracy wolontariusza wśród więźniów. W rekolekcjach uczestniczyło ok. 200 członków Parafialnych Zespołów Caritas z całej Archidiecezji Warszawskiej. Rekolekcje,
oprócz duchowych przeżyć, były okazją do wymiany doświadczeń na temat działalności zespołów Caritas w różnych parafiach. Kolejne spotkanie formacyjne odbędzie
się w maju. Jego celem jest duchowe przygotowanie się do jubileuszu 25-lecia działalności Caritas w Archidiecezji Warszawskiej.
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SPOTKANIE
PRZEDŚWIĄTECZNE
PZC
We wtorek 18 marca wolontariusze
PZC spotkali się, by omówić przygotowania do organizacji pomocy
przedsiątecznej. Uczestnicy rekolekcji dla Parafialnych Zespołów Caritas
w Archidiecezji Warszawskiej podzielili się swoimi refleksjami i informacjami na temat najbliższych działań podejmowanych przez Caritas
w skali archidiecezjalnej. Ustaliliśmy
też harmonogram działań na marzec
i kwiecień.
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Za dwa lata

2

w Krakowie!

6-31 lipca 2016 roku to oficjalny
termin XXXI Światowych Dni Młodzieży, które za dwa lata odbędą się
w Krakowie. Tydzień wcześniej, w dniach
20-25 lipca 2016, na terenie całej Polski,
odbędą się „Dni w Diecezjach”. Około
300 tys. młodych z zagranicy „odwiedzi”
swoich polskich rówieśników we wszystkich diecezjach kraju poza Krakowem. Od
środy (20 lipca) do poniedziałku (25 lipca)
młodzi ci będą goszczeni przez 43 polskie
diecezje (Kraków jest wyłączony), znajdując zakwaterowanie w parafiach i rodzinach. Koordynacją tego etapu zajmują się
Diecezjalne Centra ŚDM oraz Krajowe
Biuro Organizacyjne ŚDM przy Konferencji Episkopatu Polski. Po zakończeniu
„Dni w Diecezjach”, w poniedziałek 25
lipca, grupy młodych udadzą się w drogę
do Krakowa na tzw. wydarzenia centralne.
Do wspomnianych 300 tys. dołączy mniej
więcej drugie tyle młodzieży z całego świata, aby wspólnie uczestniczyć w programie
koordynowanym przez Komitet Organizacyjny ŚDM 2016 w Krakowie i Papieską Radę ds. Świeckich. Podczas dwóch ostatnich
dni (sobota i niedziela) liczba uczestników
może przekroczyć nawet 2 miliony osób.
Warszawa rozpoczęła już drogę do
Światowych Dni Młodzieży. W wielu parafiach powstały grupy młodzieżowe, które
mają animować parafialne przygotowania
do przyjęcia młodzieży z całego świata. Na
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fot. Mary Broady

Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie rusza od października Szkoła Liderów Wolontariatu – cykl spotkań w sposób
profesjonalny przygotowujący do posługi
wolontariusza przede wszystkim podczas
Światowych Dni Młodzieży, ale również
w codziennym życiu Kościoła. Zajęcia będą obejmowały swą tematyką nie tylko
specyfikę posługi wolontariusza podczas
ogólnoświatowego spotkania młodych
w 2016 roku, ale również szereg zagadnień przydatnych w organizacji różnych
parafialnych inicjatyw przyszłości. Przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Więcej
informacji i zapisy na www.pwtw.pl.
Oprócz tego każdy może włączyć
się w ogólnoświatową akcję codziennej

źródło: wiki commons

modlitwy koronką miłosierdzia w intencji ŚDM w Krakowie. Papież Franciszek
podczas spotkania z wiernymi w Watykanie w niedzielę 17.11.2013 polecił
wszystkim Miserikordynę, czyli „duchowe lekarstwo”, które powstało w Polsce. W opakowaniu przypominającym
preparat medyczny znajduje się różaniec
i obrazek Jezusa Miłosiernego, a także
ulotka z informacjami o „leku”. Papież zachęcał do częstego odmawiania Koronki.
Wszystkich, który chcieliby przyjąć pielgrzymów lub pomóc jako wolontariusze
podczas pobytu młodzieży w Warszawie
prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.
Informacje z oficjalnej strony
http://www.krakow2016.com/pl
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Kard. Stefan Wyszyński

ŻYCIE MOJE
IŚĆ MUSI
DROGĄ MARYJNĄ
„Zapiski więzienne” 11.10.1953 r. – niedziela

W

śród lektury dziennej przewijają
się myśli, które snują się wokół
mego związku z Matką Bożą. Wcześnie straciłem Matkę rodzoną,
która miała szczególne nabożeństwo do
Matki Bożej Ostrobramskiej, dokąd jeździła z pielgrzymką, jeszcze z Zuzeli. Ojciec mój natomiast ciągnął za wsze na Jasną Górę. Cześć Matki Bożej w życiu domowym była bardzo rozwinięta: często
odmawialiśmy wspólnie różaniec w godzinach wieczornych. Gdy Matka moja
umierała w Andrzejewie (31.X.1910) –
Usłyszałem Jej ostatnie słowa, do mnie
skierowane: „Stefan, ubieraj się”. Wyszedłem, wziąłem palto i wróciłem do
łóżka. Nie zrozumiałem. Ojciec wyjaśnił
mi później, co Matka miała na myśli. Po
śmierci Matki naszej, służąca domowa,
zacna Ulisia, często nam mówiła o Matce Niebieskiej. Byłem sercem związany
z pięknym posągiem Matki Bożej, stojącym na cmentarzu kościelnym. Później,
gdy już byłem w Warszawie, w gimnazjum Wojciecha Górskiego, uczucia
swoje przeniosłem na posąg Matki Bożej
Passawskiej, na Krakowskim Przedmieściu, przed kościołem „Res sacra miser”,
gdzie zbierały się niektóre klasy szkolne
na nabożeństwo.
W czasie pobytu w Seminarium Duchownym we Włocławku dwa nabożeństwa się wzajemnie uzupełniały: do Serca
Pana Jezusa i do Matki Bożej Jasnogórskiej, której obraz był w bocznym ołtarzu.
Wszystkie święta Matki Bożej obchodziłem z wielkim podniesieniem ducha. Święcenia kapłańskie otrzymałem w kaplicy
Matki Bożej Częstochowskiej w Bazylice
Włocławskiej. Pierwszą Mszę świętą od34

prawiłem na Jasnej Górze, przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Odtąd
chętnie wybierałem ołtarz Matki Bożej, by
przed nim składać Bogu codzienną Ofiarę. Nabożeństwo maryjne ożywiło się we
mnie szczególnie w czasie ostatniej wojny.
Związałem się gorąco z ołtarzem Matki
Bożej Wrociszewskiej, przed którym spędzałem co dzień długie godziny wieczorne. W ciągu pracy mojej w Laskach, wśród
dziatwy ociemniałej, podtrzymywałem
ducha strwożonych sytuacją przyfrontowego życia głównie modlitwą do Matki
Bożej. Rzecz znamienna, chociaż Zakład
przechodził przez bardzo ciężkie chwile
obstrzału artyleryjskiego, pacyfikacji Kampinosu, nigdy nie byliśmy zmuszeni do odłożenia wieczornego różańca.
Nosiłem się z zamiarem wstąpienia do
Zakonu Paulinów i poświęcenia się pracy
wśród pielgrzymów. Ojciec Korniłowicz,
mój kierownik duchowny, oświadczył mi,
że to nie jest moja droga. Ale nie przestałem myśleć, że życie moje musi jednak iść
drogą maryjną, jakkolwiek by płynęło.
Odtąd wszystkie ważniejsze moje
sprawy działy się w dzień Matki Bożej.
„Zwiastowanie” biskupstwa lubelskiego
miało miejsce w Poznaniu z ust Jego Eminencji kardynała Hlonda – w dzień Zwiastowania Najświętszej Panny (1946). Od
razu postanowiłem sobie, gdy następnego
dnia składałem konsens kanoniczny, że na
mojej tarczy biskupiej będzie mi przewodziła Matka Boża Jasnogórska. Dlatego
wybrałem Jej miesiąc na konsekrację i na
ingres. Dlatego konsekracja miała miejsce
na Jasnej Górze.
Dlatego też wszystkie ważniejsze listy i zarządzenia biskupie były wydawane

w dni świąt Matki Bożej. Dlatego organizowałem tyle pielgrzymek z ziemi lubelskiej do Częstochowy.
A później, gdy otrzymałem wiadomość
o powołaniu mnie na stolicę „Bogurodzicy
Dziewicy – do Gniezna, w liście datowanym 16.XI.1948, a więc w dzień Matki Bożej Miłosierdzia – moje nabożeństwo do
Matki Najświętszej stało się programem
pracy. Ingres do Gniezna wyznaczyłem
na 2 lutego, w dzień Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Zaraz po ingresie
warszawskim wyjechałem na Jasną Górę,
gdzie odprawiłem tygodniowe rekolekcje,
podobnie jak przed konsekracją biskupią.
Stąd wyruszyłem do pracy.
I to podobnie: wszystkie ważniejsze
listy, odezwy, zarządzenia datowałem
imieniem Matki Najświętszej. Często
organizowałem kongresy maryjne i na
terenie Gniezna, i na terenie Warszawy.
Wygłosiłem przeszło tysiąc przemówień
okolicznościowych o Matce Boga Człowieka. Co roku urządzałem rekolekcje dla
kapłanów na Jasnej Górze – jednego roku
dla Gniezna, następnego dla Warszawy.
Najchętniej organizowałem konferencje
Episkopatu na Jasnej Górze, a już z reguły
rekolekcje dla księży biskupów. Przyjeżdżałem na Jasną Górę każdego roku 4-5
razy. Tu zbierałem przełożonych zakonnych, zarówno męskich jak i żeńskich
zgromadzeń. Często celebrowałem sumy
pontyfikalne na Jasnej Górze i głosiłem
słowo Boże do rzesz pielgrzymich. Neoprezbiterów tu wysyłałem z pierwszą ich
Mszą świętą. Prosiłem ojca generała Markiewicza o przyjęcia mnie na członka agregowanego do Zakonu Paulinów; tej łaski
dostąpiłem z wielką radością.
Uwierzyć

Z MARYJĄ
DOCHOWAMY
WIERNOŚCI
KRZYŻOWI
(fragment listu pasterskiego z 1957 r.)
Kard. Stefan Wyszyński

Dochowamy wierności Synowi Twojemu i Jego Krzyżowi, boć on dla nas chlubą i mocą, i sztandarem
zwycięskim. Ty dochowałaś wierności Krzyżowi, Ty nie zawahałaś się, nie ustąpiłaś. Stałaś pod krzyżem, Służebnico, aż do ostatniego drgnienia głosu Twojego Syna. A my? Czyż moglibyśmy, Królowo, my dzieci Twoje,
nie naśladować Ciebie? Gdy Królowa przy Chrystusie – i Jej dzieci też! Gdy Królowa pod krzyżem – i Jej dzieci
też! Dochowamy, Matko, wierności Krzyżowi!
Szukamy dzisiaj wielkich mocy, bo widzimy, ile nadziei zawiodło na tysiącletnim szlaku dziejowym naszej
ojczystej, rodzinnej, polskiej drogi. Ale gdy znikały sztandary i korony, gdy waliły się moce i ustroje – jeden
znak nigdy nie znikał z drogi Narodu polskiego: znak Krzyża. Tysiąc już lat idzie Krzyż przez polską ziemię.
Tak jak Ty ongiś, utkwiona sercem w drzewie krzyża, który dźwigał Syn Twój, doszłaś aż na Kalwarie, tak
i my, ze wzrokiem utkwionym w drzewo krzyża, doszliśmy przez naszą dziesięciowiekową wędrówkę aż do
Tysiąclecia. Po krzyżowej drodze stanął na Kalwarii Krzyż. Czyżby u kresu tysiącletniej wędrówki Narodu po
naszej krzyżowej drodze Krzyż miał się osunąć?
Będziemy stali, bo pod nim stoi Królowa nasza, Królowa świata i Królowa Polski, bo pod nim rzesza ludu, który swoimi ramionami podtrzyma Krzyż, choćby się chwiał. Ale to nie Krzyż się chwieje, to świat się
chwieje i toczy. Krzyż stoi! Tyle mocy poszło w proch na oczach tysiącletnich dziejów, a Krzyż pozostał jako
sztandar zwycięstwa. I… pozostanie!
Jesteś pod krzyżem, Służebnico Pańska, a my, Twoje dzieci, gromadzimy się przy Tobie, przy Matce Bolesnej i Zwycięskiej, jak kurczęta, które skupiają się wokół kokoszy, pod jej macierzyńskie skrzydła. Matko,
nie opuścimy Kalwarii, bo Ty tam jesteś, a skoro stoisz, to i Krzyż, i Kalwaria jest dla nas tylko moc, tylko
zwycięstwem, tylko radością. W wiekowej wędrówce Narodu ocalała ta potęga. Czyż nie jest to wskazaniem
dla nas, szukających mocy na nowe tysiąclecie, że opierać się mamy na takich tylko mocach, które przetrwały
i zwyciężyły czas? Pozostaniemy więc, Matko, wierni Krzyżowi!
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Rekolekcje dla małżeństw
– obowiązkowe!
Anna i Krzysztof Łoskotowie

T

ytuł jest trochę przewrotny. Kościół nie wymaga aby małżonkowie
- wzorem księży - musieli razem,
raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach.
A jednak warto!
I nie chodzi tu o wysłuchanie kilku godzin
wykładów, ale o co najmniej 2-3 dniowe
rekolekcje o tematyce małżeńskiej, w zamkniętym ośrodku rekolekcyjnym. Taki
czas spędzamy bez dzieci, poświęcony
wyłącznie sprawom dotyczącym małżeństwa, zrozumieniu istoty małżeństwa,
na aktualnym poziomie każdego z małżeństw, przyjrzeniu się swoim problemom w świetle wiary, zobaczeniu współmałżonka jako daru Boga, zobaczenie
małżeństwa jako sakramentu, jako podstawowej szansy na sensowne życie.
Gdzie są takie rekolekcje?
Warto poszukać w internecie. Jest ich
całkiem sporo, organizowane przez różne wspólnoty i grupy rodzinne czy małżeńskie.
Najbliżej z Włoch mamy do Lasek koło Izabelina. Tam na terenie Zakładu dla
Niewidomych jest także dom rekolekcyjny prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek Krzyża. Służy on tym,
„którym zdaje się że widzą”, ale często
nie dostrzegają ważnych spraw. Dom jest
urządzony wystarczająco wygodnie, aby
spędzić w nim kilka dni. Różni ludzie indywidualnie i w grupach odbywają tam rekolekcje. Między innymi grupy małżeństw.
Gdy w jedenastym roku naszego małżeństwa pojechaliśmy pierwszy raz na
weekendowe rekolekcje dla małżeństw,
czuliśmy się nieco dziwnie. Zostawiliśmy
troje dzieci pod opieką rodziny i cieszyliśmy się z tych dwu dni przeznaczonych
tylko dla siebie. Ale też niepokoiliśmy się
jak wypadniemy na tle innych małżeństw?
Przytłoczeni byliśmy naszymi kłótniami,
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cichymi dniami, tym, że nie radzimy sobie
czasem z nadmiarem obowiązków.
Rekolekcje pokazały nam, że jesteśmy
normalni. Inni też mieli mnóstwo problemów. Nie ma idealnych małżeństw, ale
możemy i powinniśmy budować i pielęgnować relacje w naszym małżeństwie. Jest
to ważniejsze niż relacje z naszymi rodzicami, a nawet z naszymi dziećmi i oczywiście ważniejsze niż praca zawodowa.
Każdy z tematów prowadzony był
przez jedno małżeństwo i księdza. Po
wprowadzeniu był czas na rozmowę
w parze małżeńskiej, we własnym pokoju.
Czasu na rozmowę było czasem za mało.
Niektóre tematy postanowiliśmy dokończyć w domu. No i tak dokańczamy je do
dzisiaj. Są tematy, na które nie możemy się
dogadać nawet do tej pory (30 lat!).
Wiele par małżeńskich przeżywa te
rekolekcje silniej niż my. Zacytujemy fragment listu otrzymanego od animatorki,
w którym opisuje zakończenie rekolekcji:
„Widziałam, że dwie pary przyjechały
do Lasek w bardzo ostrym konflikcie, na
granicy rozpadu. Ich przypadki to dla mnie
chyba najbardziej spektakularne działanie
Ducha Świętego.
Pierwsza para z 13-letnim stażem, trójką dzieci. Na pożegnanie mężczyzna łamiącym się ze wzruszenia głosem przyznał,
że doświadczył tu Czegoś, co pozwoliło
mu zacząć myśleć, jak od tego momentu
być lepszym mężem, ojcem. Tu bowiem
dopiero zdał sobie sprawę, że wiele rzeczy w swoim życiu zaniedbał, że sam, na
własne życzenie stracił kilka lat swojego
małżeństwa. Jego żona, równie poruszona,
podziękowała szczególnie ks. Andrzejowi
i dodała, że ma w głowie tyle myśli, że dopiero po tym weekendzie będzie próbowała sobie je wszystkie uporządkować i że na
pewno wyniknie z tego dobro.
Drugie małżeństwo, z 22-letnim stażem, też troje dzieci, totalnie oddalone,

w ruinie. W niedzielę siedzieli trzymając się już za ręce. Kobieta zapłakana ze
szczęścia, uśmiechając się przez łzy przyznała, że jest tak poruszona tym, co tutaj
się stało, że ze wzruszenia nic nie może
powiedzieć. Po zakończeniu zajęć długo jeszcze rozmawiali w swoim pokoju.
Widać mieli sobie mnóstwo dobrego do
powiedzenia, bo odjeżdżając widzieliśmy
ich jeszcze spacerujących po leśnych dróżkach. Szli objęci, przytuleni, rozpromienieni, jak para zakochanych. Naprawdę
serce się radowało.
Inna para – świadectwo kobiety –
15-letni staż małżeński: „Jestem do głębi
poruszona tym, co tu przeżyłam. Naprawdę żadne terapie, wizyty u psychoterapeutów nie zastąpią tego, co tu dostałam. Nic
tego nie może zastąpić.” Mąż – 10 lat stażu, piątka dzieci: „nie wiedziałem dlaczego żona naciskała na przyjazd tutaj. Teraz
wiem i bardzo jej za to dziękuję ....jestem
szczęśliwy... / łzy / - a myślałem że jestem
twardy”
Chcielibyśmy zatem tezę o konieczności odbywania rekolekcji co rok lub dwa
przez małżonków uznać za udowodnioną!
(No chociaż raz w życiu!)
Małżeńskie Drogi – grupa złożona
z małżeństw i księży – organizuje takie rekolekcje dla małżeństw, ale też kursy bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie „Wieczorów da
Narzeczonych”. Jeśli zatem ktoś chciałby
skorzystać z rekolekcji dla małżeństw lub
wieczorów dla narzeczonych to zapraszamy po informacje, są dostępne na stronie
www.malzenstwo.pl. Kapelanem grupy
Małżeńskie Drogi prowadzącej rekolekcje dla małżeństw i wieczory dla narzeczonych jest o. Zdzisław Wojciechowski
SJ. Współpracuje z grupą kilkunastu księży. Rocznie w rekolekcjach i Wieczorach
bierze udział ok. 100 par małżonków i ok.
400 par narzeczonych
Uwierzyć

OJCOSTWO I WYCHOWANIE
Katecheza papieża Franciszka o św. Józefie

D

zisiaj, 19 marca obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny i Patrona Kościoła Powszechnego. Tak więc poświęćmy jemu tę katechezę. Zasługuje on
bowiem na naszą wdzięczność i cześć, ze
względu na to, jak potrafił opiekować się
Najświętszą Dziewicą i jej Synem, Jezusem. Bycie opiekunem to cecha charakterystyczna świętego Józefa i jego wielka
misja.
Chciałbym dziś podjąć temat opieki
według szczególnej perspektywy: perspektywy edukacyjnej. Spójrzmy na Józefa
jako wzór wychowawcy, który opiekuje
się i towarzyszy Jezusowi w procesie Jego
wzrostu „w mądrości, w latach i w łasce”,
jak mówi Ewangelia. Nie był on ojcem Jezusa, ojcem Jezusa był Bóg. Jednak był on
dla Jezusa jak ojciec, aby wzrastał w mądrości, latach i łasce.
Zacznijmy od wieku, który jest wymiarem najbardziej
naturalnym - to wymiar rozwoju fizycznego i psychologicznego. Józef wraz z Maryją
zatroszczył się o Jezusa przede wszystkim z tego punktu
widzenia, to znaczy, że Go
„wychowywał”, troszcząc się,
aby nie zabrakło Mu tego,
co niezbędne dla zdrowego
rozwoju. Nie zapominajmy,
że troskliwe strzeżenie życia
Dzieciątka pociągało za sobą także ucieczkę do Egiptu,
trudne doświadczenie życia jako uchodźcy - Józef wraz Maryją i Jezusem byli uchodźcami
- by uniknąć groźby Heroda.
Następnie, po powrocie do
ojczyzny i zamieszkaniu w Nazarecie, był cały długi okres
życia ukrytego Jezusa w łonie
Świętej Rodziny. W tych latach
Józef nauczył Jezusa również
swej pracy, Jezus nauczył się
zawodu cieśli, od swojego
Opiekuna Józefa. W ten sposób Józef kształcił Jezusa.
Przejdźmy do drugiego wymiaru edukacji Jezusa
- „mądrości”. Pismo Święte
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mówi, że podstawą wiedzy jest bojaźń
Pańska (por. Prz 1,7; Syr 1,14). Bojaźń nie
w sensie strachu, ale świętego szacunku,
adoracji, posłuszeństwa Jego świętej woli,
która zawsze pragnie naszego dobra. Józef był dla Jezusa wzorem i nauczycielem
tej mądrości, która karmi się Słowem Bożym. Możemy pomyśleć o tym, jak Józef
wychowywał małego Jezusa, by słuchał
Pisma Świętego, zwłaszcza towarzysząc
mu w szabat w synagodze w Nazarecie,
aby Jezus usłyszał tam Słowo Boże.
I wreszcie wymiar „łaski”. Mówi dalej
św. Łukasz, odnosząc się do Jezusa: „łaska Boża spoczywała na Nim” (Łk 2,40).
Tutaj na pewno część zarezerwowana
św. Józefowi jest bardziej ograniczona niż
w dziedzinie życia i mądrości. Ale wielkim
błędem byłoby myślenie, że ojciec i matka nie mogą nic zrobić, aby wychowywać

swoje dzieci do wzrastania w łasce Bożej.
Rozwój mądrości, latach i łasce. Dziełem
Józefa było dopomożenie Jezusowi we
wzrastaniu w tych trzech wymiarach.
Drodzy bracia i siostry, misja świętego Józefa jest z pewnością wyjątkowa
i niepowtarzalna, ponieważ Jezus jest
absolutnie wyjątkowy. A jednak w swej
opiece nad Jezusem, wychowywaniu Go,
by wzrastał w latach, mądrości i łasce, św.
Józef jest wzorem dla każdego wychowawcy, a szczególnie dla każdego ojca.
Powierzam więc jego opiece wszystkich
rodziców, kapłanów, którzy są ojcami
i tych, którzy mają pełnić w Kościele
i w społeczeństwie rolę edukacyjną.
W sposób szczególny pragnę pozdrowić dziś - w dzień ojca - wszystkich
rodziców, wszystkich ojców. Serdecznie was pozdrawiam. Czy są na placu
ojcowie? Podnieście rękę! Jak
jest was wielu! Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia w wasz
dzień! Proszę dla was o łaskę
bycia bardzo blisko waszych
dzieci, pozwalając im się rozwijać, ale będąc bliskimi. One was
potrzebują, potrzebują waszej
obecności, bliskości, miłości.
Bądźcie dla nich tacy jak św. Józef, bądźcie opiekunami ich rozwoju w latach, mądrości i łasce,
opiekunami drogi ich życia i podążajcie wraz z nimi. I poprzez
tę bliskość staniecie się prawdziwymi wychowawcami. Dziękuję
wam za to wszystko, co czynicie
dla waszych dzieci. Wszystkiego wam najlepszego i dobrego
święta ojca, wszystkim obecnym
tutaj ojcom! Św. Józef niech wam
błogosławi i towarzyszy. Wielu
z nas utraciło już ojców. Pan ich
wezwał do siebie.
Możemy dziś pomodlić się
za wszystkich ojców żyjących
i zmarłych. Możemy uczynić to
razem, każdy z nas wspominając
swego ojca, czy żyje on, czy też
już umarł. Odmówmy za nich
modlitwę „Ojcze nasz”... Najlepsze życzenia dla ojców!
Tekst: KAI
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Oto Matka twoja
wizerunek Maryi w pokoju dziecka

T

ym razem chcemy zaproponować
Wam kolejny, prosty, a jednocześnie
wiele znaczący znak, który przekazuje nam tradycja Kościoła: umieszczenie
w pokoju Waszego dziecka wizerunku
Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus.
Symbol ten dobrze wpisuje się w ciągły rozwój dzieci. Wraz z coraz większą
świadomością siebie samych, z wolna rośnie w nich także zainteresowanie tym, co
je otacza - jest to bardzo widoczne, kiedy
dziecko kończy rok.
Te fundamentalne zmiany dają nowe
możliwości jeśli chodzi o wychowanie
do wiary. Małe rodzinne rytuały takie jak
znak krzyża, postrzegane są przez dziecko
w sposób coraz bardziej świadomy. Stają
się częścią tego rodzinnego doświadczenia,
poprzez które powoli poznają świat w jego różnych wymiarach, także w wymiarze
transcendentnym. Okazją do tego stają się
w jeszcze większym stopniu wielkie święta
takie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc.
Osiągnąwszy ten poziom rozwoju
dziecko może odkrywać i nawiązywać
kontakt z niezwykle bogatym w treść wizerunkiem: Madonny z Dzieciątkiem. Prawie zawsze ten wizerunek jest już w domu obecny. Chodzi teraz tylko o to, by
umieścić go przy łóżku maleństwa i znaleźć właściwy sposób, aby je nim w bardziej bezpośredni sposób zainteresować.
Spośród rozmaitych wizerunków o tematyce religijnej, które można dzieciom
w tym wieku zaproponować, jest to obraz
najbardziej do tego się nadający. W nim
obecna jest tajemnica Wcielenia (Boga,
który staje się człowiekiem), a jednocześnie pojawiają się postacie matki i dziecka,
znajome dziecku.
To najważniejsza nowina w całej historii ludzkości: Ten, który stworzył świat,
zechciał żyć wśród nas i stał się człowiekiem. Nowy Testament podejmuje wątek
posłańca znany już ze Starego Testamentu,
żeby przedstawić wydarzenie, którego
głównym bohaterem jest Bóg. Imię archanioła Gabriela oznacza Bożą moc. Bóg się
wciela, przyjmuje ludzkie ciało w łonie tej
prostej żydowskiej dziewczyny. Obiecana
była za żonę Józefowi, ale nie zamieszkali jeszcze razem i dlatego Maryja mogła
oświadczyć, że nie znała dotąd męża. Józef
był z rodu Dawida i uznał Syna Maryi za
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swojego przed swoim ludem. I Jezus będzie Synem Dawida.
Maryja zna Boży plan zesłania pewnego dnia na ziemię zbawiciela, Mesjasza.
Nie wątpi, że plan się wypełni, nie martwi
się, gdy nie rozumie w jaki sposób ona ma
stać się częścią tego planu. Kiedy dostaje
wyjaśnienia, nie cofa się. Ta strona Biblii
ujawnia zarówno dziewictwo Maryi, jak
i jej boskie macierzyństwo. Kiedy opowiedzieć tę historię dzieciom? W czasie Adwentu i Bożego Narodzenia, przed obrazem przedstawiającym Zwiastowanie. Jak
opowiadać? Ważne jest, by zatrzymać się
przede wszystkim na postawie Maryi, na
pytaniach, które zadaje i na jej odpowiedzi. Patrząc na jej przykład każdy chrześcijanin naśladujący Jezusa jest zaproszony do
dawania odpowiedzi każdego dnia.
Obraz musi być dziecku przedstawiony w prosty sposób, w sprzyjającym momencie, kiedy dziecko jest spokojne i gotowe do podjęcia rozmowy. Można użyć
następujących słów:
"Kochanie, teraz kładziemy obok twego łóżka ten piękny obraz Matki i Dziecka.
Matką jest Matka Boża, która ma na imię
Maryja. Dzieckiem, które trzyma w ramionach jest Jezus, największy dar jaki Bóg
dał ludziom. Maria bardzo kochała swoje
dziecko. A teraz wraz z Nim kocha nas
wszystkich. Także my bardzo kochamy
Jezusa i Matkę Bożą. Od dziś Maryja i jej
mały Jezus będą obok Twego łóżka. Będą
Ci zawsze towarzyszyć. Możesz patrzeć
na Nich zanim zaśniesz i jak się obudzisz.

Możesz wysyłać im całusa, o tak… Potem
jak już nauczyć się mówić, mama nauczy
Cię modlitwy, którą zwracamy się do Matki
Bożej, nazywa się ona: „Zdrowaś Maryjo..."
Nie przejmujmy się tym, czy dziecko
jest w stanie zrozumieć nasze przesłanie.
Dziecko interesuje się wszystkim, co mu
się z miłością mówi i jest szczęśliwe, gdy
objaśniamy mu to, co go dotyczy i otacza. Nawet jeśli nie rozumie jeszcze dobrze znaczenia naszych słów, jest jednak
w stanie pojąc znaczący ton głosu, nasze
podstawowe przesłanie. Jest ono także
w stanie zrozumieć to co najważniejsze:
Matka Boża i Dzieciątko Jezus są czymś
ważnym i dlatego rodzice umieszczają
ich blisko mnie. Oczywiście od tej chwili
– przez wszystkie dni i lata, które nadejdą
– pojawią się także inne okazje do podjęcia
tego tematu, zwrócenia uwagi dziecka na
ten wizerunek, aż stanie się on mu bliski.
Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem
umożliwia nam wprowadzenie kolejnego
prostego rytuału, który możemy przeżywać w rodzinie. Wieczorem, zanim
uczynimy znak krzyża na czole dziecka,
jedno (lub obydwoje) z rodziców zbliża
się z nim do obrazu i odmawia Zdrowaś
Mario, przypominając, że jest to modlitwa
i że zwracamy się do Maryi, Matki Jezusa.
W ten sposób Zdrowaś Mario stanie się
dla dziecka znajome, powoli będzie uczyło się słów tej modlitwy, aż wreszcie, gdy
nauczy się mówić, będzie ją odmawiało
razem z mamą i tatą. Ważne jest, by dzieci
widziały rodziców modlących się. To najbardziej znaczący sposób wprowadzania
ich w wymiar relacji człowieka z Bogiem:
On wykracza poza nas, ale jednocześnie
wciąż jest obok ze swoją miłością.
Czasami dzieci w tym wieku budzą się
i leżą sobie cichutko rozglądając się z przyjemnością dokoła. Nie płaczą, nie wołają
od razu rodziców. Wydają się zadowolone
mogąc trochę pobyć same, obserwować
(a być może kontemplować) te wszystkie
rzeczy, które je otaczają, odnajdując na powrót ten świat, który zostawiły poprzedniego wieczoru. Jeśli wśród rzeczy, które
obserwują, będzie wizerunek Madonny
z Dzieciątkiem, dziecko będzie miało
możliwość powiazania go z modlitwą rodziców i odkrycia w nim czegoś znanego,
co da mu pokój i bezpieczeństwo.
Uwierzyć

FUNDACJA

P

rzypominamy, że w każdy wtorek
w godzinach 16.00-18.00 odbywają się zajęcia Klubu Młodego
Odkrywcy. Są to zajęcia edukacyjne dla
dzieci, które odbywają się w czasie roku szkolnego. Prowadzone są w oparciu
o starannie przez nas wybrane scenariusze Centrum Nauki Kopernik oraz scenariusze autorskie. Zapraszamy!

„Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi”
W ten radosny czas świąt Paschalnych życzymy, by Jezus Chrystus
napełnił nas wszystkich mocą Zmartwychwstania, a radość
rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok.
Niech Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi,
pomnoży w nas wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei
kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił nam
wszystkim i naszym bliskim.
Pracownicy i Wolontariusze Fundacji
fot. A. Worobiec

Dzień Dziecka
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maja zapraszamy wszystkie
dzieci na wycieczkę z okazji
Dnia Dziecka. Jeśli pogoda dopisze, wybierzemy się do lasu - w otoczeniu malowniczych lasów i jezior Chojnowskiego Parku Krajobrazowego czeka
na nas roślinna ścieżka dydaktyczna, ognisko, gry i zabawy na świeżym powietrzu,

w czasie których dzieci nie tylko będą się
świetnie bawić, ale również uczyć komunikacji i współpracy.
Gdyby zaskoczył nas deszcz, zostaniemy w kawiarence.
Zapisy i informacje w kancelarii parafialnej, w biurze fundacji lub drogą mailową (biuro@fundacjarumianka.pl).

fot. A. Worobiec

nr 13/2014

Kolczykowisko

W

sobotę 10 maja zapraszamy na
zajęcia warsztatowe wszystkich, którzy lubią twórczo
spędzać czas. Szczególnie serdecznie zapraszamy całe rodziny, zwłaszcza mamy
z córkami, siostry, kuzynki, przyjaciółki
– to doskonała alternatywa dla spędzania
czasu przed telewizorem, a wspólne majsterkowanie i praca twórcza dają dużo
satysfakcji. Tym razem będziemy wspólnie wykonywać kolczyki – drewniane,
koralikowe, malowane, ozdabiane różnymi technikami. Serdecznie zapraszamy
wszystkie panie powyżej 10 roku życia
(młodsze dziewczynki mogą uczestniczyć w zajęciach pod opieką kogoś dorosłego). Wykonane ozdoby oczywiście
będzie można zabrać do domu.
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WŁOCHY ŚPIEWAJĄ

SACRO SONG 2014
Serdecznie zapraszamy na koncert finałowy Konkursu „Sacro Song” 2014
im. ks. Juliana Chrościckiego, który odbędzie się 16 maja 2014 r.
o godz. 17.00 w sali teatralnej w budynku parafialnym na ul. Rybnickiej 27.
Organizatorem festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego i Fundacja
im. ks. prof. Ryszarda Rumianka przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie

Celem konkursu jest:

1. umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu muzycznego
2. pobudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych u dzieci
3. prezentacja i popularyzacja dziecięcych i młodzieżowych pieśni religijnych
Można występować tylko w kategorii solistów
Dana placówka typuje do trzech najlepszych wykonawców z różnych poziomów edukacyjnych

Repertuar

Należy przedstawić jeden utwór o tematyce religijnej.
Czas prezentacji do 8 minut. Nie wykonujemy pieśni liturgicznych.
Jury powoływane jest przez organizatorów i ocenia uczestników konkursu pod kątem:
Wykonanie utworu (intonacja, dykcja)
Emisja głosu
Ogólny wyraz artystyczny
Interpretacja
Opracowanie muzyczne (aranżacja, akompaniament, linia melodyczna)
Utwory mogą być wykonywane a’capella lub z towarzyszeniem instrumentu (z własnym akompaniatorem
lub akompaniatorem konkursowym) lub z podkładem muzycznym (podkład nie może zawierać wokalnej
linii melodycznej). Podkład należy dostarczyć razem z formularzem zgłoszeniowym na płycie CD (audio
lub mp3) podpisanej imieniem i nazwiskiem uczestnika. Informacja o sposobie wykonywania utworów
musi być zaznaczona w formularzu zgłoszeniowym.
Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych konkursu, które można pobrać ze
strony internetowej szkoły www.sp66waw.szkolnastrona.pl. Wypełnione formularze należy dostarczyć do
wyznaczonej osoby odpowiedzialnej na terenie danej szkoły (przedszkola) albo dostarczyć osobiście do
Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego Warszawa ul. Przepiórki 16/18.
Można też je wsyłać drogą pocztową lub przesłać zeskanowany wypełniony formularz na adres
biuro@fundacjarumianka.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2014 r.
Każdy kto czuje się na siłach lub chciałby spróbować będzie mile widziany.
Zachęcamy by zdobyć się na odwagę i ukazać może ukryte jeszcze talenty.
Obiecujemy wszystkich oklaskiwać, a wyróżnionych satysfakcjonująco nagrodzić.
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Uwierzyć

INTENCJE MSZALNE
13-30. KWIECIEŃ 2014
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
14 kwietnia 2014 r. (Wielki Poniedziałek)
7.00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janusza Marczaka
8.00 za śp. Waleriana oraz zmarłych z rodziny Karwańskich, Mayer i Karpińskich
18.00 za śp. Marię i Tadeusza Jarczewskich oraz zmarłych z rodziny Jarczewskich i Weimanów
15 kwietnia 2014 r. (Wielki Wtorek)
7.00 za śp. Edwarda Kabatę, Helenę i Stanisława Cieśla oraz Feliksę Basaj
8.00 za śp. Stefana Przychodzeń w 6. rocznicę śmierci i śp. Kazimierza Skup
18.00 za śp. Stanisława, Leokadię, Dariusza i Janusza Szwajewskich
16 kwietnia 2014 r. (Wielka Środa)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Kazimierza Karwowskiego
18.00 za śp. Zofię i Feliksa Pakuła; o zdrowie i dary Ducha Św. dla Jarosława;
17 kwietnia 2014 r. (Wielki Czwartek)
19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej
18 kwietnia 2014 r. (Wielki Piątek)
19.00 Liturgia Męki Pańskiej
19 kwietnia 2014 r. (Wielka Sobota)
20.00 Wigilia Paschalna
1) za śp. Stanisława Kozłowskiego w 11. rocznicę śmierci
2) za dar chrztu św. Piotra i Karola oraz za dar życia Marysi, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św.
3) za śp. Stefana Szmyta
4) w intencji członków parafialnego zespołu Akcji Katolickiej
i Kręgów Biblijnych
20 kwietnia 2014 r. (Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego)
6.00 Msza rezurekcyjna
9.30 za śp. Stefanię Piasecką
11.00 dziękczynna, za 50 lat pożycia małżeńskiego Ireny i Jana Pych, z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków
12.30 za Parafian oraz dzieci ochrzczone i ich rodziny (chrzty)
18.00 za śp. Jerzego
21 kwietnia 2014 r. (poniedziałek w Oktawie Wielkanocy)
7.30 za śp. Stanisława, Józefę, Mariana, Janusza, Józefa, Helenę Mętraków
i Tadeusza Śliweckiego
9.30 za śp. Jadwigę i Tadeusza Okurowskich oraz Leokadię Szymańską
11.00 dziękczynno-błagalna, za dar życia Uli w 13. rocznicę urodzin,
jej siostry Kasi i ich rodziców, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej
12.30 za Parafian oraz dzieci ochrzczone i ich rodziny (chrzty)
18.00 w intencji Anny i Karola, w 50. rocznicę ślubu
22 kwietnia 2014 r. (wtorek w Oktawie Wielkanocy)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Hannę Dąbrowską

nr 13/2014

18.00 dziękczynno-błagalna w 17. rocznicę urodzin Michała, z prośbą
o opiekę matki Bożej i potrzebne łaski
23 kwietnia 2014 r. (środa w Oktawie Wielkanocy)
7.00 za śp. Jerzego i Czesława Brzozowskich
8.00 1) w dniu imienin Jerzego, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej
2) za śp. Jerzego Witkowskiego w dniu imienin
18.00 za śp. Juliana Ziejewskiego, Teresę Kraszewską, Zofię, Stanisława,
Janinę i Tadeusza Jędrzejewiczów; o zdrowie i dary Ducha Św. dla
Jarosława; za śp. Wandę Toruń w 30. dzień po śmierci;
24 kwietnia 2014 r. (czwartek w Oktawie Wielkanocy)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Stanisława, Zofię, Bolesława i Kazimierę
18.00 za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i Jana Mazgajskich
25 kwietnia 2014 r. (piątek w Oktawie Wielkanocy)
7.00 dziękczynno-błagalna, w intencji Stanisławy i Ryszarda
8.00 1) w intencji Jarosława w dniu imienin, o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej
2) za śp. Lucjana Kołodziejskiego w 6. rocznicę śmierci
18.00 za śp. Krystynę Stępień, o łaskę życia wiecznego
26 kwietnia 2014 r. (sobota)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Janusza Mętraka i Tadeusza Śliweckiego
18.00 za śp. Jerzego Mielcarz z okazji imienin oraz Saturninę i Helenę Mielcarz
27 kwietnia 2014 r. (II niedziela Wielkanocna-święto Miłosierdzia Bożego)
7.30 za śp. Mariusza, Wiesława, Jana, Rozalię, Ryszarda Falkowskich oraz
Mariannę Dobrzeniecką
9.30 za śp. Mariana Kołnierzaka
11.00 za śp. Leszka Groszewskiego w 12. rocznicę śmierci
12.30 o Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Krzysztofa Flis w 30. rocznicę
ślubu (chrzty)
18.00 za śp. Jerzego Marcinkowskiego, Pawełka Kossakowskiego, Alinę
Leśniewską i Tadeusza Grodzkiego
28 kwietnia 2014 r. (poniedziałek, uroczystość św.
Wojciecha)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Henryka Domżała w 8. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny
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 kwietnia 2014 r. (wtorek, święto św. Katarzyny
Sieneńskiej)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Andrzeja Sobkowicza w 1. rocznicę śmierci oraz Józefa Dudkiewicza
18.00 rezerwacja
30 kwietnia 2014 r. (środa)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla Jarosława; w 35. rocznicę ślubu Jolanty
i Andrzeja, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na
dalsze lata wspólnego życia dla nich, ich dzieci i wnuków;
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INTENCJE MSZALNE
01 maja 201 4 r. (czwartek, wsp. św. Józefa Rzemieślnika)
7.00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo w nauce i pracy dla rodziny Jana
8.00 1) za śp. Zygmunta Szwarczewskiego w 8. rocznicę śmierci z okazji imienin
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.1)
18.00 o liczne i święte powołania kapłańskie oraz o błogosławieństwo Boże dla
kapłanów pracujących w naszej parafii (intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)
02 maja 2014 r. (piątek)
7.00 za śp. Zygmunta Matusiaka oraz zmarłych z rodziny Niemyskich
8.00 w intencji żywych i zmarłych członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 1) o Boże błogosławieństwo i łaski Ducha Świętego
dla księdza Zygmunta, w dniu imienin
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.2)
03 maja 2014 r. (sobota, uroczystość NMP
Królowej Polski)
7.30 w intencji żywych i zmarłych członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
9.30 za śp. Annę Ciechocińską i Apolonię Lechańską
11.00 za śp. Hieronima i Stanisławę Kordowskich oraz Jana i Michalinę Barszczów
12.30 1) za śp. Krystynę Kulesza w 1. rocznicę śmierci
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.3)
18.00 dziękczynno-błagalna, w 14. rocznicę ślubu Doroty i Pawła, z prośbą
o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
04 maja 2014 r. (III niedziela Wielkanocna)
7.30 za śp. Zofię, Stanisława i Jadwigę Kopeć oraz Lucynę i Stanisława Majewskich
9.30 za śp. Wacława Saniewskiego
11.00 1) za śp. Janinę Lesińską i Waldemara Lesińskiego
2) za śp. Bożenę Zielińską
12.30 1) w intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic)
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.4)
18.00 za śp. Danutę Czerwonka i Jana Miękus
05 maja 2014 r. (poniedziałek)
7.00 za śp. Tadeusza Janickiego w 10. rocznicę śmierci i Elżbietę Janicką
w 3. rocznicę śmierci
8.00 za śp. Wacława Grzymałę (gr.5)
18.00 za śp. Czesławę Wegner
06 maja 2014 r. (wtorek, święto św. Jakuba i Filipa
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 1) za śp. Stanisława Fabisiewicza z okazji imienin
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.6)
07 maja 2014 r. (środa)
7.00 za śp. Wacława Grzymałę (gr.7)
8.00 1) za śp. Barbarę, Jana i Leszka Berskich
2) za śp. Emilię i Czesława Końskich
18.00 za śp. Stanisława, Marię i Zygmunta Cupriak; o zdrowie
i dary Ducha Św. dla Jarosława;
08 maja 2014 r. (czwartek, uroczystość św.
Stanisława bp. i m.)
7.00 za śp. Stanisława Brzozowskiego
8.00 1) za zmarłych z rodziny Gasińskich, Kwiatusińskich i Kowalik
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.8)
18.00 za śp. Michalinę Rębecką w 13. rocznicę śmierci, o miłosierdzie Boże
i łaskę życia wiecznego
09 maja 2014 r. (piątek)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Stanisława, Józefę i Aleksandra Ziembów oraz Andrzeja Maciejewskiego
18.00 1) za zmarłych z naszych rodzin, polecanych w wypominkach
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.9)
10 maja 2014 r. (sobota)
7.00 wolna intencja
8.00 1) rezerwacja
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.10)
18.00 za śp. Józefa, Stanisławę, Stanisława, Tadeusza i Władysława Śliweckich

42

11 maja 2014 r. (IV niedziela Wielkanocna)
7.30 za śp. Zofię i Stanisława Jaroszów
9.30 1) za śp. Jerzego Mielcarz w 2. rocznicę śmierci oraz Helenę i Saturninę Mielcarz
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.11)
11.00 I Komunia Święta
12.30 za Parafian, ochrzczone dzieci i ich rodziny (chrzty)
18.00 za śp. Stefana Widyńskiego w 6. rocznicę śmierci oraz zmarłych
z rodziny Widyńskich i Orlińskich
12 maja 2014 r. (poniedziałek)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Wacława Grzymałę (gr.12)
18.00 w dniu urodzin Pawła, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej
13 maja 2014 r. (wtorek)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 1) za śp. Jadwigę Okurowską w 34. rocznicę śmierci i jej męża Tadeusza
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.13)
14 maja 2014 r. (środa, święto św. Macieja Ap.)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Wacława Grzymałę (gr.14)
18.00 za śp. Halinę Duszczyk; o zdrowie i dary Ducha Św. dla Jarosława;
15 maja 2014 r. (czwartek)
7.00 za śp. Zofię, Stanisława, Janinę i Bronisława Wysockich
8.00 1) za śp. Zofię Niedziela w dniu imienin
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.15)
18.00 1) za śp. Zofię Kamińską i jej rodziców
2) za śp. Zofię Bieńkowską
16 maja 2014 r. (piątek, święto św. Andrzeja Boboli)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 1) za śp. Irenę Bibańską w 5. rocznicę śmierci
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.16)
17 maja 2014 r. (sobota)
7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. Helenę i Bolesława Jastrzębskich oraz Mariannę,
Annę i Mateusza Bonieckich
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.17)
18.00 za śp. Grzegorza, Janinę i Franciszka Sołtysiaków
18 maja 2014 r. (V niedziela Wielkanocna)
7.30 za śp. Henryka Szczech
9.30 1) za śp. Jerzego i Lucynę Kałasz, w rocznicę śmierci
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.18)
11.00 Rocznica I Komunii Świętej
12.30 dziękczynno-błagalna, w 50. rocznicę ślubu Marianny i Zbigniewa
Wilczyńskich, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże
błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego życia
18.00 za śp. Kazimierę Cieślak w 8. rocznicę śmierci, o łaskę życia wiecznego
19 maja 2014 r. (poniedziałek)
7.00 za śp. Marię Bicz w 6. rocznicę śmierci
8.00 1) rezerwacja
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.19)
18.00 za śp. Józefę i Zygmunta Klonowskich
20 maja 2014 r. (wtorek)
7.00 rezerwacja
8.00 wolna intencja
18.00 1) za śp. Stanisławę Jurczewską
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.20)
21 maja 2014 r. (środa)
7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. Ewę Świerzyńską w 2. rocznicę śmierci
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.21)
Uwierzyć

MAJ 2014

18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla Jarosława; za śp. Mariannę w 9. rocznicę śmierci, Feliksa i Zbigniewa Dąbrowskich, Henryka, Anielę i Romana
Biela, Lucynę Osytek oraz Halinę Malarczyk;
22 maja 2014 r. (czwartek)
7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. Hannę Dąbrowską
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.22)
18.00 za śp. Ryszarda Cyprianika w 8. rocznicę śmierci
23 maja 2014 r. (piątek)
7.00 wolna intencja
8.00 1) w intencji Iwony, w dniu imienin
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.23)
18.00 dziękczynno-błagalna, w 4. rocznicę ślubu Julity i Krzysztofa, z prośbą
o dalszą opiekę Matki Bożej dla nich oraz Marysi i Dominika
24 maja 2014 r. (sobota)
7.00 wolna intencja
8.00 1) za śp. Janinę i Jerzego Sokołowskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.24)
18.00 dziękczynno-błagalna, w dniu imienin Joanny, z prośbą o dary Ducha
Świętego i zdrowie
25 maja 2014 r. (VI niedziela Wielkanocna)
7.30 rezerwacja
9.30 za dar życia Łucji w 1. rocznicę urodzin oraz w intencji Marysi, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego
11.00 1) za śp. Mariannę Syta w 2. rocznicę śmierci i śp. Jana Syta
w 24. rocznicę śmierci
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.25)
12.30 dziękczynno-błagalna, w 8. rocznicę urodzin Mateusza, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej (chrzty)
18.00 w 25. rocznicę święceń kapłańskich ks. proboszcza Zygmunta Niewęgłowskiego, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata posługi kapłańskiej
26 maja 2014 r. (poniedziałek)
7.00 za śp. Teresę Kozera
8.00 za śp. Wacława Grzymałę (gr.26)
18.00 za śp. Adama Czesława Dziedzic i śp. Jadwigę Dziedzic
27 maja 2014 r. (wtorek)
7.00 za śp. Antoniego Chmielewskiego
8.00 wolna intencja
18.00 1) w intencji Adama, Piotra, Jana i Krzysztofa Tomaszewskich, z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.27)
28 maja 2014 r. (środa)
7.00 dziękczynno-błagalna, w 22. rocznicę święceń kapłańskich ks. Jacka,
z prośbą o Boże błogosławieństwo
8.00 za śp. Wacława Grzymałę (gr.28)
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 maja 2014 r. (czwartek)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Wacława Grzymałę (gr.29)
18.00 dziękczynno-błagalna, w 14. rocznicę urodzin Piotra Kowalewskiego,
o Boże błogosławieństwo dla niego i jego rodziców
30 maja 2014 r. (piątek)
7.00 za śp. Stefana w 54. rocznicę śmierci i Marię Brzozowskich
8.00 za śp. Bolesława Grześkiewicza w 19. rocznicę śmierci
18.00 1) za śp. Helenę, Krystynę, Bronisława i Lesława Szozdów
2) za śp. Wacława Grzymałę (gr.30-ost.)
31 maja 2014 r. (sobota)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Alicję i Jana Wiśniewskich, Franciszkę, Aleksandra, Antoninę,
Stanisława i Henryka Wieczorków oraz Konstancję Kacprzak
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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 kaplicy św. Łazarza)

Sakrament pojednania
- 10 min. przed Mszą św.

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

Adoracja Najświętszego Sakramentu
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

Nabożeństwo Pierwszych Sobót
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00

Nowenna
przed peregrynacją Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
28 kwietnia i 28 maja, po Mszy św. godz. 18.00

Schola dziecięca

soboty, godz. 9.30, salka w Domu Parafialnym

Chór

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

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 oraz 18.00-19.30;
wtorek, środa, piątek: 9.00-11.00 oraz 16.00-18.00;
czwartek: 18.00-19.30.
Pierwszy piątek miesiąca tylko 9.00-11.00.
tel. (22) 535 01 00
www.swietateresa.pl
konto parafii: 05 2490 0005 0000 4520 8675 1006
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.
ze 1 % Twojego podatku dochodowego
trafi nie do wspólnego worka podatkowego
a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy!!!
Aby przekazać na rzecz Caritas naszej parafii
kwotę jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:
• z naleźć w formularzu PIT część zatytułowaną:
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na
rzecz organizacji pożytku publicznego”
•w
 pisać pod odpowiednią pozycją numer KRS
Caritas AW – 0000225750
•w
 pisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
• J eśli chcesz przeznaczyć 1% na Caritas w naszej
parafii należy w następnej części zeznania
zatytułowanej „Informacje uzupełniające” pod
odpowiednią pozycją wpisać: działalność Parafialnego Zespołu Caritas w parafii św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Warszawie Włochach
•P
 od następną pozycją przez postawienie krzyżyka
wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska,
adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi przekazanie środków do Caritas w naszej parafii

W imieniu potrzebujących dziękujemy!

