Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały
Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. (…)
Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie
wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty
jeden masz słowa życia wiecznego.
Mane nobiscum, Domine! Alleluja!
Jan Paweł II Wielkanoc 2005
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2 kwietnia – 10 rocznica śmierci
św. Jana Pawła II
Jego długoletnie zmagania z chorobą
i ze
starością
były
przykładem
głoszonych przez niego na ten temat
poglądów, w których podkreślał
godność ludzkiego cierpienia i odnosił
je do męki Chrystusa.
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
2 kwietnia – Wielki Czwartek
Stanisław Herakliusz Lubomirski
Niech mi się godzi, Boże, mieć tyle
śmiałości,
Abym rzekł, żem w tym wątpił
o Twej wszechmocności,
Żebyś mógł być najniższym,
będącym wiecznym Panem,
Bogiem, Stwórcą, i Królem,
najwyższym Kapłanem,
Teraz, gdy Cię schylonym widzę
przed Uczniami,
A Ty nogi ich myjesz świętymi
rękami;
Czegoż, Panie, nie możesz czynić
z światem całym,
Gdy sam będąc największym,
mogłeś się stać małym?

3 kwietnia – Wielki Piątek Męki
Pańskiej
Maria Imelda Kosmal
Śladami Męki mojego Pana
Ślad 5
Dźwigając krzyż (J 19, 17)
Nigdy nie rozwiążę pytania
dlaczego i za co
nawet historia zbawienia
nie tłumaczy bólu do końca
Jezu
Tyś uznał potrzebę cierpienia
i dźwigał narzędzie przeklętych
a ślady Twego krzyża
jeszcze do dziś wielkie i ciężkie
— dopóki mnie nie dotknie
z a z d r o ś ć Twej miłości
2
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PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ
Oprac.
Tomasz Kamiński

Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus
zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą
niektórzy spośród was, że nie ma
zmartwychwstania? Jeśli nie ma
zmartwychwstania, to i Chrystus nie
zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremne jest nasze
nauczanie, próżna jest także wasza
wiara – pisze św. Paweł w Pierwszym
Liście do Koryntian.
Jeśli ludzie współcześni Jezusowi
mieli trudności z zaakceptowaniem
Zmartwychwstania Chrystusa, co mamy powiedzieć o sobie? Aby udokumentować realny fakt Zmartwychwstania, w pierwszym okresie chrześcijaństwa powoływano się na relacje świadków, nazywane chrystofaniami.
Maria Magdalena rozpoznała Jezusa, którego początkowo wzięła za
ogrodnika: „Widziałam Pana i to mi
oznajmił” (J 20, 18). Kiedy św. Tomasz wątpił w fakt Zmartwychwstania, apostołowie oświadczyli mu:
„Widzieliśmy Pana”. Podczas późniejszego spotkania ze Zmartwychwstałym, Tomasz nie miał już żadnych
wątpliwości i wyznał z wiarą: „Pan
mój i Bóg mój”. Św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian pisze o Jezusie: „Ukazał się Kefasowi, a potem
Dwunastu, później zjawił się więcej
niż pięciuset braciom równocześnie;
większość z nich żyje dotąd, niektórzy
zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom.
W końcu, już po wszystkich, ukazał
się także i mnie jako poronionemu

płodowi” (1 Kor 15, 5-8). Dlatego Kościół Święty, w oparciu o chrystofanie
od samego początku głosi prawdę o
Zmartwychwstaniu Chrystusa.
Później zwrócono uwagę na kolejną
rzecz zawartą we wszystkich Ewangeliach, na pusty grób, gdyby bowiem ciało
Jezusa pozostało w grobie, nie można
byłoby mówić o realnym zmartwychwstaniu. Relacje Ewangelistów różnią się
w szczegółach, ponieważ nie są dziełami
historycznymi, ale orędziami Dobrej
Nowiny. Najistotniejsze są wspólne elementy: grób jest pusty i nie ma w nim
ciała Jezusa.
Prawdę tę odkrywają najpierw kobiety, które rankiem po szabacie zjawiają
się przy grobie. W tamtych czasach, kobieta nie była wiarygodnym świadkiem.
Nie mogła świadczyć w sądzie. Nawet
uczniowie Chrystusa nie dali początkowo wiary ich słowom (por Łk 24,9-11).
Ale fakt, że Ewangelie powołują się na
ich świadectwo, jest paradoksalnie uwiarygodnieniem relacji, gdyby bowiem
Zmartwychwstanie Chrystusa było manipulacją Jego uczniów, czy posłużyliby
się kobietami, jako świadkami? Przecież
takie świadectwo byłoby od razu niewiarygodne. Ewangeliści nie chcą fałszować
przebiegu wydarzeń ani naginać faktów,
aby były przez to bardziej wiarygodne.
Prawdę, że Jezus zmartwychwstał
we wszystkich Ewangeliach głoszą pochodzące z innego świata (anioł, aniołowie, młodzieniec, tajemniczy mężowie w
białych szatach). To bardzo ważna okoliczność, która pokazuje, że prawda o
zmartwychwstaniu Chrystusa przekracza zdolności ludzkiego rozumu. Człowiek może odkryć pusty grób, ale prawda przychodzi do niego od Boga.

Dowodem, który dobitnie potwierdza Zmartwychwstanie Jezusa
jest postawa Apostołów. Oprócz św.
Jana, który „tylko” cierpiał wygnanie
na wyspę Patmos i tam zmarł ok.
104 roku, wszyscy pozostali ponieśli
śmierć męczeńską. Żaden z nich nie
wyparł się Jezusa, nawet w obliczu
bolesnej śmierci. Trudno przypuszczać, że wszystkich ogarnął jakiś szał
samozagłady i że nie byli oni świadomi, za co umierają. Gdyby ich głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego podszyte było fałszem, mającym
na celu np. osiągnięcie jakichś korzyści, z pewnością nie poświęciliby
za to swojego życia. Oddali więc je za
Prawdę, pozostając Jej wierni do
końca.
Dowodem realnym, który świadczy o Zmartwychwstaniu Chrystusa,
są płótna, w które zostało zawinięte
Jego Ciało przed złożeniem do grobu. To istniejący do dzisiaj Całun
Turyński. Pierwsze, co zobaczył Jan,
a potem Piotr, gdy weszli do grobu,
to „leżące płótna” (por. J 20,6-7).
Były one nienaruszone, nierozwiązane i puste w środku, a przecież nie
można wyjąć ciała z płócien bez ich
rozwiązania i rozwinięcia. Zmartwychwstanie Chrystusa jest potwierdzone
wizerunkiem, jaki na nich widać. Ciało
Chrystusa w momencie Zmartwychwstania w niewytłumaczalny sposób
przeniknęło przez owijające je płótno,
pozostawiając wizerunek męskiej postaci. Widać też ślady ran po biczowa-
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4 kwietnia – Wielka Sobota

niu i ukrzyżowaniu. Współczesne badania potwierdzają, że płótna są autentyczne i pochodzą z tamtych czasów. Ponadto nie wyodrębniono żadnych substancji, które spowodowałaby owo pojawienie się Wizerunku.
Nie udało się też za pomocą technik
malarskich stworzyć repliki Całunu.
Unikalność turyńskiego Wizerunku
wskazuje, że obraz powstał w momencie Zmartwychwstania.
Dla nas, żyjących prawie dwa
tysiące lat od tamtych wydarzeń
zbawczych, najważniejsze są słowa
Jezusa: „Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29).
Dlatego głośmy z mocą: Chrystus
zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Wojciech Bąk
...
Umieram w Tobie —
zmartwychwstaję w Tobie!
I czuję krzyża ciężar, gwoździe
w dłoni
I śmierć na krzyżu — chłód wilgoci
w grobie
I zimno w całym ciele, ciszę
w skroni.
Umieram w Tobie —
zmartwychwstaję w Tobie!
I czuję żywy oddech i krwi bicie,
I uwolnione nagle ręce obie,
I w stopach moich
zmartwychwstałe Życie...
Umieram w Tobie zmartwychwstaję
w Tobie!
I jasne oczy mam, wyciągam ramię —
I czuję — opadł grobu wielki
kamień.
I żywy ponad życie w słońcu stoję,
I ciało me jest wiarą, krew pokojem,
Umarłszy w Tobie —
zmartwychwstawszy w Tobie!

ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA
Papież Franciszek postanowił, że w Niedzielę Miłosierdzia 12 kwietnia,
stojąc przed Drzwiami Świętymi, ogłosi oficjalnie Bullę na Rok Święty.
„Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić
bardziej oczywistą swą misję jako świadka miłosierdzia– powiedział Ojciec Święty w drugą rocznicę swojego pontyfikatu, 13 marca – To droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. Dlatego też postanowiłem ogłosić Nadzwyczajny
Jubileusz, w centrum którego będzie Boże miłosierdzie. To będzie Rok Święty Miłosierdzia – Chciejmy go przeżywać w świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec» (Łk 6,36).
Rok Święty rozpocznie się w tegoroczną uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8
grudnia, a zakończy 20 listopada 2016 r., w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, który jest żywym obliczem miłosierdzia Ojca.
„Jestem przekonany – dodał papież Franciszek, – że cały Kościół, który bardzo
potrzebuje miłosierdzia, bo jesteśmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owocnym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy każdemu człowiekowi naszych czasów. Nie zapominajmy, że Bóg przebacza wszystko i, że Bóg przebacza zawsze. Nie męczmy się nigdy
proszeniem o przebaczenie. Już teraz powierzamy ten Rok Matce Miłosierdzia, by
zwróciła na nas swoje spojrzenie i czuwała nad naszą drogą: naszą drogę nawrócenia,
naszą drogę z otwartym sercem, by w tym roku otrzymać przebaczenie Boga, otrzymać
Boże miłosierdzie”.

5 kwietnia – Niedziela
Wielkanocna Zmartwychwstania
Pańskiego
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Chrystus i Magdalena
Błękitne mgły pajęcze
owiały drzewa śpiące,
po siwych wodach tęcze
włóczyło złote słońce.
Słoneczne zamyślenie
świat owładnęło cały,
gdy Marii Magdalenie
zjawił się Zmartwychwstały.
Zgięła ją cześć i trwoga,
żałość ścisnęła łono - a On szedł tam do Boga,
w dal senną, nieskończoną.
W błękitne mgły przejrzyste
szedł biały w blaskach słońca,
a ona szepcząc: Chryste!...
patrzała nań klęcząca.
KWIECIEŃ 2015 Nr 4/205
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ŻNIWO WPRAWDZIE WIELKIE
Świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie
może istnieć bez Mszy Świętej. Konsekwencją
tych słów św. Ojca Pio jest myśl, że świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie
może istnieć bez kapłanów.
W Polsce, dzięki Bogu, nie brakuje księży. Z naszej parafii w ciągu 27 lat jej
istnienia wyszło 13 kapłanów, w tym kilku zakonników. Jest też dwóch braci bez
święceń kapłańskich. Są również powołania do zakonów żeńskich. Nadal możemy
oczekiwać nowych księży Rodaków, gdyż dwóch alumnów jest w Seminarium Lubelskim, a także dwie siostry zakonne, które obecnie przechodzą formację w swoich zgromadzeniach.
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby
wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,32-38). Nasza nieustanna modlitwa
przez Najświętszym Sakramentem zarówno indywidualna, jak i wspólnotowa,
prowadzona codziennie o 17.15 przez zelatorów poszczególnych Kółek Różańcowych, jest odpowiedzią na to Boże przynaglenie. W pierwszy czwartek każdego
miesiąca modlitwę za kapłanów i o nowe święte powołania prowadzą członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium Duchownego.
Z pewnością na narodziny nowych powołań do życia kapłańskiego i zakonnego, ogromny wpływ ma nie tylko modlitwa w kościele, ale także w rodzinie,
zwłaszcza w rodzinie silnej Bogiem. Rodzina jest pierwszym seminarium. Tam,
gdzie jest szacunek do kapłana, gdzie w odpowiedzi na jego potknięcia nie ma obmowy, ale jest szczera modlitwa, tam łatwiejsze jest dojrzewanie do wyboru tej
drogi życiowej przez młodego człowieka.
Ważny jest wzorzec kapłanów, ich życia i pracy. W naszej parafii są kapłani,
których przykład może pociągać i potwierdzać zdanie, które często powtarza Ks.
Proboszcz – Kapłaństwo jest piękne.
Jak wielka jest rola kapłana w naszym życiu, do końca nie jesteśmy świadomi.
Po śmierci ta prawda ukaże się nam w pełni. Św. Franciszek powiedział, że gdyby
spotkał nawet najbardziej upadłego kapłana i anioła, najpierw podszedłby i ucałował ręce kapłana, bo przez nie Bóg przychodzi do ludzi, i nikt ich nie może zastąpić.
Kapłan - Drugi Chrystus - towarzyszy człowiekowi od narodzin aż po śmierć.
Prowadzi do zbawienia poprzez sakrament pokuty i Eucharystii. Przez głoszenie
Słowa Bożego przybliża nam Trójcę Przenajświętszą. Oddaje swoje życie dla Boga i
ludzi. Kapłan, który choruje i niedomaga oddaje swoje cierpienia, łącząc je z Krzyżem Chrystusa, by jak najwięcej ludzi zostało zbawionych.
Dziękując Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa, wyrażamy wdzięczność za
naszych kapłanów, zwłaszcza za naszego Księdza Proboszcza, za ks. Infułata Józefa Szczypę, ks. Prałata Mariana Matusika, ks. Prałata Szymona Szlachtę, za ich
modlitwę, ofiarną posługę i cierpienie. W intencji chorych kapłanów w naszej parafii od Bożego Narodzenia 2014 trwa Nieustający Różaniec przez 168 godzin każdego tygodnia.
Modlitwą ogarniamy wikariuszy - ks. Mariusza Salacha, ks. Leszka Sałagę,
ks. Pawła Zdybla, a także księży rezydentów: ks. Profesora Stanisława Fela,
ks. Artura Janczarka, kapelana SPSK nr 1 w Lublinie, duszpasterza "Siloe", oraz
niezwykle uczynnego ks. Franciszka Bednara, który wiele godzin posługuje w konfesjonale i zadziwia niezwykłą otwartością. W naszych modlitwach pamiętamy
o Rodakach i o dawnych wikariuszach.
W Wielki Czwartek dziękując Wszystkim Kapłanom za wszelkie dobro życzymy, by Bóg darzył ich potrzebnymi łaskami, Duch Święty umacniał swoimi darami, a Maryja Matka Najświętsza osłaniała płaszczem swej opieki.
Ewa Kamińska

7 kwietnia – św. Jana Chrzciciela
de la Salle (1651-1719)
Urodził się w podupadłej rodzinie
książęcej. Straciwszy rodziców przerwał studia na paryskim uniwersytecie, aby zająć się najbliższą rodziną.
Później kontynuował naukę, kończąc
ją doktoratem. W wieku 27 lat przyjął święcenia kapłańskie. Jako proboszcz zajął się na terenie własnej
parafii opuszczonymi dziećmi. Gromadził je na swej plebanii, której
część zamienił na internat. Na użytek biednych dzieci oddał swój rodzinny pałac.
Z jego ofiarnych pomocników wyłoniło się zgromadzenie zakonne pod
nazwą Braci Szkolnych. Św. Jan
stworzył wiele typów szkół. Nauka
odbywała się w języku ojczystym
i była bezpłatna. Prowadzone przez
św. Jana szkolnictwo objęło dużą
część Francji, stając się wzorem dla
innych.
Dzisiaj Bracia Szkolni mają swe
szkoły w prawie 90 krajach. Św. Jan
Chrzciciel został beatyfikowany w
1888 r., a kanonizowany w 1900.
9 kwietnia – św. Maria
Kleofasowa († I w.)
Być może była rodzoną siostrą św. Józefa lub żoną Kleofasa, albo któregoś z
braci św. Józefa. Jej synami byli: Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz,
którzy na kartach Ewangelii nazywani
są braćmi, czyli krewnymi Jezusa.
Wraz z innymi pobożnymi niewiastami towarzyszyła Jezusowi podczas wędrówek apostolskich. Trwała przy Nim
aż do śmierci. Kiedy udała się w poranek wielkanocny do Grobu Pana, aby
namaścić Jego ciało olejkami, pierwsza ujrzała anioła, świadka zmartwychwstania i rozmawiała z nim.
4
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Modlitwa św. Faustyny za kapłanów
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha
swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj
w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie,
kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana,
bo Ty wszystko możesz. Amen.

PAMIĘTAJ CZŁOWIECZE...
Małgorzata Dybeł

Arcybractwo Męki Pańskiej
Powstało ono w 1595 r. przy
klasztorze franciszkańskim w Krakowie z inicjatywy ks. kanonika
Marcina Szyszkowskiego, późniejszego arcybiskupa krakowskiego.
Od tamtego czasu działa nieprzerwanie do dzisiaj. Jego siedzibą jest
kaplica Męki Pańskiej w kościele
oo. Franciszkanów przy Placu
Wszystkich Świętych. Członkowie
noszą czarne tuniki oraz kaptury z
wyciętymi na oczy otworami.
Do Arcybractwa przyjmowani
byli ludzie, którzy cieszyli się ogólnym szacunkiem, do tego grona
zaliczani byli biskupi, kardynałowie oraz królowie - Zygmunt III
Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz i Jan III Sobieski. Jednak w
większości członkami byli mieszczanie.
Bracia byli anonimowi, publicznie pokazywali się w specjalnych,
czarnych tunikach, na których nosili długie kaptury, zasłaniające
twarz, z wyciętymi otworami na
oczy. Uczestniczyli w procesjach
krakowskich, a zwłaszcza w procesji Bożego Ciała. Prowadzili szeroką działalność charytatywną i społeczną. Opiekowali się więźniami,

młodzieżą terminującą w cechach
rzemieślniczych, ubogimi, chorymi, do umierających sprowadzali
kapłanów. Urządzali zmarłym pogrzeby, stąd nazwa - Arcybractwo
Dobrej Śmierci.
Arcybractwo opiekowało się
więźniami i skazanymi, posiadało
związane z tą posługą przywileje.
Było jedynym stowarzyszeniem,
które miało w Wielki Czwartek
przywilej wykupywania z więzienia dłużników oraz występowania
do władz miejskich lub do króla o
ułaskawienie jednego ze skazanych na śmierć. Ten do końca życia pozostawał pod opieką bractwa, stając się jego członkiem.
Przywilej ten utrzymał się do końca XVIII wieku, kiedy zniosły go
władze austriackie i ograniczyły
jego działalność. Jednak samego
Arcybractwa nie udało się zlikwidować.
W 1949 roku władze państwowe ograniczyły jeszcze bardziej
działalność Arcybractwa przy okazji wydania ustawy zakazującej
działalności stowarzyszeniom religijnym.
Wówczas bracia ograniczyli się
do udziału w liturgii Wielkiego
Postu. Dziś Arcybractwo liczy ok.
dwudziestu członków.
Cd. na str. 6

„Bractwo Męki Pańskiej 1”
autor nieznany - Narodowe Archiwum Cyfrowe
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11 kwietnia – św. Gemmy Galgani
(1878-1903)
Urodziła się w Borgo Nuovo di Camigliano, nieopodal Lucca (Włochy), jako piąte z ośmiorga dzieci aptekarza
Henryka Galgani. Po śmierci matki
znalazła się w szkole Oblatek Ducha
Świętego. W przededniu I Komunii św.
napisała, że będzie odprawiać każdą
spowiedź i przyjmować zawsze Pana
Jezusa tak, jakby to był ostatni dzień
jej życia. Marzyła o wstąpieniu do
klasztoru, ale nie mogła tego zrealizować z powodu złego stanu zdrowia.
Rok leżała w gipsowym gorsecie. Cierpiała m.in. na zapalenie nerek, chorobę nóg, paraliż oraz gruźlicze zapalenie kręgosłupa. 8 marca 1899 r., w
wigilię uroczystości Serca Pana Jezusa,
przeżyła wizję mistyczną, podczas której otrzymała stygmaty.
Dwa lata później został naznaczona
kolejnymi stygmatami: korony cierniowej i śladów biczowania. Stoczyła
wiele walk duchowych z szatanem, a
podczas ekstaz zdarzało się jej lewitować. Pod koniec życia, na skutek zapalenia ucha, całkowicie przestała słyszeć. Zmarła w Wielką Sobotę mając
zaledwie 25 lat. Beatyfikowana została
przez Piusa XI w 1933 r., a kanonizowana przez Piusa XII w 1940.
16 kwietnia – św. Marii Bernadetty
Soubirous (1844-1879)
Była córką ubogiego młynarza. 11 lutego 1858 r. po raz pierwszy objawiła się
jej Matka Boża w pobliżu groty Massabielle. Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz do czynów pokutnych o
nawrócenie grzeszników. W ciągu pół
roku Maryja objawiła się św. Bernadecie 18 razy. Aby uniknąć pielgrzymów
i ciekawskich, zamieszkała w zakonnym zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, do którego później oficjalnie
wstąpiła. Zmarła mając 35 lat.
KWIECIEŃ 2015 Nr 4/205
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23 kwietnia – św. Wojciecha
(956-997)
Był Czechem. Kształcił się w Magdeburgu. Mając 27 lat został biskupem
Pragi. Po 5 latach bezowocnych wysiłków pasterskich udał się do Rzymu,
aby papież zwolnił go z obowiązków.
Za radą sędziwego ascety, św. Nila,
przyjął habit benedyktyński. Po paru
latach Czesi zażądali, aby powrócił na
biskupią stolicę. Zgodnie z życzeniem
papieża, wrócił do Pragi. Jednak stosunki wewnętrzne w kraju nie poprawiły się i znalazł się pośrodku rywalizujących ze sobą rodów. Kiedy zaprotestował przeciwko zamordowaniu
kobiety szukającej na terenie kościoła
azylu, wrogie stronnictwo przymusiło
go do opuszczenia kraju. Biskup Wojciech udał się do Italii. Tam spotkał
się z Ottonem III, który zachęcał go
do działalności misyjnej. Jesienią 996
roku wybrał się do Polski, aby podążyć dalej na północ. Król Bolesław
Chrobry proponował mu funkcję pośrednika w polskich misjach dyplomatycznych. Wojciech wyraził jednak
chęć pracy wśród pogan. Wiosną następnego roku popłynął Wisłą do
Gdańska i udał się w okolice Pregoły.
Na terenie Prus uzbrojony tłum rzucił
się na Wojciecha i towarzyszących mu
misjonarzy Najpierw został uderzony
wiosłem, potem przeszyty włóczniami. Odcięto mu głowę i wbito na pal.
Chrobry wykupił ciało Męczennika i
pochował w Gnieźnie. Dwa lata później papież Sylwester II uroczyście
wpisał Wojciecha do kanonu świętych. W marcu 1000 roku Otton III
odbył pielgrzymkę do grobu Świętego.
Podczas spotkania z Bolesławem
Chrobrym została uroczyście proklamowana metropolia gnieźnieńska z
podległymi jej diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu.
6
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Cd. ze str. 5
Był jeden z piątków Wielkiego
Postu. Zapadał zmrok, zaczynał
mżyć deszcz. Taka paskudna pogoda, w czasie której nie jest jeszcze
potrzebny parasol, ale wilgoć daje
się już we znaki. Skierowałam kroki
w stronę klasztoru oo. Franciszkanów w Krakowie. Bardziej z ciekawości, niźli z pobożności. Chciałam
po prostu zobaczyć zwyczaj praktykowany przez Arcybractwo Dobrej
Śmierci – Nabożeństwo Piętnastu
Stopni Męki Pańskiej – polegające
na rozważaniu piętnastu scen związanych z Męką Chrystusa.
Zdążyłam na część tego nabożeństwa, ponieważ zaczyna się ono
zwykle już o godzinie dziewiątej rano wystawieniem Najświętszego
Sakramentu, a później trwa całodzienna Adoracja w Kaplicy Męki
Pańskiej, zakończona Mszą Świętą o
godzinie 16.00.
Wpadłam z pośpiechem do kościoła, kiedy już o 17.00 w krużgankach klasztoru członkowie
bractwa rozpoczynali Procesję Jerozolimską upamiętniającą odnalezienie Krzyża Chrystusa przez
świętą Helenę. Dość ciasna Kaplica Męki Pańskiej „pękała w
szwach” od ilości zgromadzonych
tam ludzi, ledwo zdołałam jeszcze
jakoś się wcisnąć do środka.
Półmrok sprzyjał wielkopostnej
zadumie.
Utworzone
zostało
przejście, którym zaczęła wchodzić procesja. Złożona była z mężczyzn odzianych w długie, czarne
tuniki, mających na głowie spiczaste kaptury z wyciętymi otworami
na oczy. Niecodzienny pochód
otwierało dwóch mężczyzn, dzierżących w dłoniach kostury, którymi uderzali w rytm kroków o kamienną posadzkę. Na tych drewnianych drzewcach zatknięte były
czaszki, na jednej kobiety, na drugiej mężczyzny. Czy były prawdziwe, raczej wolałam się nie dowiadywać...
Nagle tuż obok mnie rozległo
się rytmicznie, dobitnie wypowiedziane zdanie: Pamiętaj człowiecze na śmierć, a za grzechy pokutuj!!! Wrażenie potęgowało to, że
słowa wypowiedziane były mocnym, męskim chórem, spod czarnych kapturów w martwej ciszy
Kaplicy...
Wydawało mi się, że cała armia
mrówek przebiegła mi kłusem
wzdłuż kręgosłupa. Ten niesamowity chór, to było jakby wołanie

do nas z otchłani śmierci... że życie
nie jest dane raz na zawsze i każdy
dzień zbliża nas do jego końca.
Procesja podeszła do przodu
kaplicy, przy wtórze śpiewanych
psalmów pokutnych. Wierni uklękli, a członkowie bractwa położyli
się krzyżem na posadzce kaplicy.
Po zakończeniu nabożeństwa odśpiewane zostały Gorzkie Żale
i ucałowane zostały Relikwie Krzyża Świętego.
Niesamowite wrażenie, nabożeństwo, które każdy powinien
przeżyć w czasie Wielkiego Postu,
może nie w całości, ale chociaż
w tej ostatniej części. W końcu do
Krakowa da się teraz stosunkowo
szybko dojechać.
Czy służąca może być świętą?
Na drugi dzień wróciłam, żeby
już na spokojnie, w świetle dziennym obejrzeć ten piękny klasztor
ojców Franciszkanów. Wchodząc
innym niż poprzednio wejściem do
Kaplicy Męki Pańskiej zachwyciłam się naturalnej wielkości kopią
Całunu Turyńskiego i mój wzrok
padł na obraz, z którego „patrzyła”
na mnie młoda kobieta. Tutaj rozpoczęło się moje spotkanie z Anielą
Salawą...

Urodziła się 9 września 1881
roku w Sieprawiu – dużej wsi położonej między Krakowem a Myślenicami – jako jedenaste dziecko
Bartłomieja Salawy i Ewy z domu
Bochenek. Mając szesnaście lat
udała się do Krakowa, aby pracować jako służąca. Zrozumiała,
wówczas, że Bóg wskazuje jej drogę całkowitego poświęcenia się dla
bliźnich w stanie świeckim i ciągłego wyrzeczenia. Wstąpiła do

Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego i żyła w głębokim zjednoczeniu
z Chrystusem. Należała do Stowarzyszenia Sług Katolickich pw. św.
Zyty.
Została obdarzona przeżyciami
mistycznymi, o których wspomina
w Dzienniku pisanym na polecenie
spowiednika. W czasie I wojny
światowej pomagała rannym żołnierzom i jeńcom. Po wojnie
wspierała biednych jałmużną. W
tym czasie jej stan zdrowia pogorszył się, zachorowała na stwardnienie rozsiane, później na raka żołądka i gruźlicę. Ostatnie pięć lat
życia to czas choroby i nędzy. Nie
mając środków do życia i nie mogąc wykonywać wyuczonego zawodu, zmieniała mieszkania w Krakowie, by ostatecznie zamieszkać na
cztery lata w domu przy ul. Radziwiłłowskiej 20, w suterenie wielkości 4 x 3 metry. Dziś trudno wypatrzyć na ścianie tablicę poświęconą
jej pamięci. Zmarła w opinii świętości 12 marca 1922 r. mając niespełna czterdzieści jeden lat.
Wkrótce zaczęto doznawać za jej
przyczyną cudownych uzdrowień.
Została Beatyfikowana 13 sierpnia
1991 roku w Krakowie przez papieża św. Jana Pawła II.
Z Dziennika bł. Anieli Salawy
W tym stanie tak upokarzającym odpowiem żądaniu Bożemu
Rozważywszy życie swoje, zdaje
mi się, że jestem tu, gdzie mnie od
maleńkości Pan Bóg wołał, bo jak
tylko dobrze świat poznałam, czułam szalony pociąg do cierpienia i
ubóstwa. I tak w duszy czułam
zawsze od dziecka, że tylko będąc
w najwięcej poniżonym stanie, odpowiem łasce Bożej. I dlatego obrałam dobrowolnie stan służącej;
być służącą, wzgardziwszy wszelkim szczęściem, które mi się nastręczało, ufna, że w tym stanie tak
upokarzającym odpowiem żądaniu
Bożemu. Stąd też wynika, że powinnam szczerym sercem w praktyce ukochać wszelką nędzę, jaka
mi się teraz nastręcza, aby móc
pociągowi pierwszej z młodych lat
gorliwości odpowiedzieć. A tym
bardziej powinnam się starać łasce
tej odpowiedzieć, że cokolwiek w
życiu miałam do znoszenia, choć to
było bardzo ciężko, tom zawsze tak
czuła, że i więcej jeszcze Pan Bóg
od duszy mojej żąda, pomna na te
słowa, że: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem…”. Widzę z

tych słów, że widocznie Pan Bóg
mię do tej drogi już od maleńkości
przeznaczył. I czuję to, że mi absolutnie nie wolno pragnąć łatwiejszej drogi, żeby przez odpowiadanie tej wielkiej łasce wypełniły się
na duszy mojej te słowa:
„Szczęśliwe oczy, które widzą to,
co wy widzicie, i szczęśliwe uszy,
które słyszą rzeczy te, które wy
słyszycie”. Wskazówki na drodze
przez czas życia, które Pan Bóg tu
na świecie pozostawił:
W przeróżnego rodzaju potyczkach co do przykrości doznanych od
ludzi zachować stanowczość, energię umiarkowaną, o ile możności
cichość, cierpliwość, powolność,
spokój, wyrozumiałość dla drugich,
a o ile możliwe żądać sprawiedliwości. A jeżeli tak sobie w tym wszystkim postąpię, to ponadto zdać się
zupełnie na Pana Boga i starać się
wszystkimi siłami nie dopuszczać
do duszy żadnego rozgoryczenia.
Drugie, że to jest moja droga
i cel mojego życia, a tak myśląc, będę mogła spokojniej wszystko przyjmować i z większą korzyścią
dla mojej duszy, żebym sobie w godzinę śmierci mogła powiedzieć:
„Wszystko wykonało się”.
Aniela Salawa, Dziennik,
Warszawa 1989, s. 85-87
W liście postulacyjnym z 30 stycznia 1973 roku, skierowanym do Stolicy Apostolskiej, kardynał Karol Wojtyła pisał m. in.: „Dla wszystkich
Aniela Salawa była przykładem silnej
wiary i całkowitego zgadzania się
z wolą Bożą, szczególnie w wypełnianiu obowiązków swego stanu, w posłuszeństwie Kościołowi i jego pasterzom, w połączeniu ciężkiej pracy
z podziwu godną pobożnością. Nic
więc dziwnego, że Bóg, który wywyższa pokornych, swoją służebnicę, która żyła w ukryciu, obdarzył opinią
świętości, zarówno wśród prostego
ludu, jak i w świecie ludzi znanych”.
Podczas Mszy św. beatyfikacyjnej
Jan Paweł II powtórzył jej słowa: "Panie! Żyję, bo każesz, umrę, bo
zechcesz, zbaw mnie, bo możesz."
Nic dodać, nic ująć. Zarówno czytając słowa błogosławionej
Anieli Salawy, jak i ówczesnego kardynała Karola Wojtyły można powiedzieć tylko jedno – każdy człowiek może się uświęcić, czy bogaty
czy biedny, uczony czy służący. Każdy ma swoją Drogę do świętości.
Miejmy więc nadzieję , że ta nasza
Droga nie zarosła chwastami.
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24 kwietnia – św. Jerzego
(III/IVw)
Pochodził z Liddy w Azji Mniejszej.
Był wyższym oficerem w legionach
rzymskich. Podczas prześladowań za
Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia ofiary bóstwom rzymskim.
Poddano go okrutnym i długim męczarniom, które musiało być wyjątkowe, skoro św. Jerzego wśród wielu męczenników za wiarę, uznano za Wielkiego Męczennika.
25 kwietnia – św. Marka
Ewangelisty († I w.)
Był synem Marii, prawdopodobnie
właścicielki domu, w którym odbyła
się Ostatnia Wieczerza. Wraz z krewnym Barnabą towarzyszył św. Pawłowi
w jego pierwszej podróży misyjnej.
Przebywał na Cyprze i w Antiochii.
Podczas dłuższego pobytu w Rzymie
należał
do
bliskiego
otoczenia
św. Pawła, a także św. Piotra, który
nazywa go „swym synem” (1P 5,13).
Według tradycji założył gminę chrześcijańską w Aleksandrii. Tam został
aresztowany i poniósł męczeńską
śmierć.
27 kwietnia – Pierwsza rocznica
kanonizacji św. Jana Pawła II
i św. Jana XXIII
28 kwietnia – św. Ludwika Marii
Grignion de Montfort (1673-1716)
Pochodził ze starego francuskiego rodu. Po święceniach kapłańskich był
kapelanem szpitala w Poitiers. Założył
z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie dla pielęgnowania chorych. Z woli przełożonych został wędrownym misjonarzem. Idąc od wioski
do wioski, od miasteczka do miasteczka, głosił Słowo Boże. Miał szczególne
nabożeństwo do Matki Bożej. Oddał
się Jej w „niewolę miłości” i na wyłączną własność. Pisał traktaty teologiczne i ascetyczne, teksty modlitw
i pobożnych pieśni. Najważniejszym
jest „Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP”. Czytał go Karol Wojtyła jeszcze jako robotnik Solvayu.
KWIECIEŃ 2015 Nr 4/205
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29 kwietnia – św. Katarzyny
ze Sieny (1347-1380)
Już jako kilkuletnia dziewczynka była
przeniknięta duchem pobożności. Mając kilkanaście lat wstąpiła do Dominikanek. Modlitwa, pokuta i posługiwanie trędowatym wypełniały jej młode życie. Z przemyśleń i przeżyć duchowych rodziło się zaangażowanie
w sprawy Kościoła i świata. Podczas
licznych ówczesnych konfliktów była
mediatorem i orędowniczką pokoju.
Domagała się powrotu papieży z Awinionu do Rzymu. Udała się nawet do
Awinionu i skłoniła Grzegorza XI do
zamieszkania w Wiecznym Mieście.
Umarła w wieku 33 lat.
30 kwietnia – św. Piusa V
(1504-1572)
Ten pobożny asceta sterował Kościołem tuż po soborze trydenckim. Już
jako piętnastolatek przywdział habit
dominikański, po święceniach kapłańskich wykładał filozofię i teologię, a
potem był przeorem, prowincjałem, a
wreszcie - inkwizytorem dla okręgów
Como i Bergamo. W 1556 r. Paweł IV
wyniósł go do godności biskupa diecezji Nepi i Sutri. W następnym roku
został kardynałem i wielkim inkwizytorem. W 1560 r. objął diecezję Mondovi w Piemoncie.
Jako Pius V zreorganizował kongregacje rzymskie, zwalczał wystawne życie
duchownych, symonię, nepotyzm
i wykroczenia przeciw celibatowi, a
na biskupów i proboszczów nałożył
obowiązek stałego pobytu na administrowanym
terenie.
Ustanowił
św. Tomasza z Akwinu doktorem Kościoła. Objął patronat nad edycją Katechizmu Rzymskiego, mszału i brewiarza, reformując nabożeństwo liturgiczne Kościoła. Jego dziełem była
Liga Państw Chrześcijańskich, której
flota pod wodzą cesarza Jana Austriackiego pokonała imperium otomańskie, w bitwie pod Lepanto (1571).
Kanonizował go w 1712 r. Klemens XI.

WARUNKI NAŚLADOWANIA
JEZUSA
Ks. Prof. Marek Dziewiecki

Warunkiem naśladowania Jezusa nie jest umartwianie się
i cierpiętnictwo, nadstawianie policzka do bicia czy rezygnacja
z radości życia, lecz wolność,
altruizm, realizm i miłość.
Wolność: „Jeśli kto chce
pójść za Mną…”
Jezus nikogo nie zmusza do
pójścia za Nim. Nie jest możliwe
pójście za Jezusem z przymusu, ze
strachu przed potępieniem czy w
oparciu o emocjonalne zauroczenie. Przymus, strach czy emocje,
to czynniki, które działają na krótką metę. One nie prowadzą do
trwałych więzi. Dojrzała decyzja o
pójściu za Jezusem wynika z odkrycia, że On jest Jedynym Zbawicielem człowieka i że to ode mnie
zależy, czy zdecyduję się – jak
Apostołowie – pójść za Nim. Bóg
obdarzył nas prawdziwą wolnością, ale też prawdziwą rozumnością (por. Gal 5,1). Właśnie dlatego „wszystko mi wolno, ale nie
wszystko
przynosi
korzyść.
Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” (1 Kor 6,12).
Obecnie „ideałem” staje się
człowiek, który panuje nad światem, ale nie potrafi zapanować nad
samym sobą. Największym zagrożeniem wolności jest człowiek w swojej słabości i grzeszności. Nikomu
nie da się odebrać wolności z zewnątrz. Nikogo też nie można zastąpić w podejmowaniu najważniejszych decyzji życiowych. Za Jezusem jest w stanie pójść tylko ten,
kto potrafi ochronić swoją wolność
od uzależnień i nałogów, od zniewolenia złem i grzechem, a także od
lęku przed podejmowaniem decyzji
na zawsze.
Altruizm: „…niech się zaprze
samego siebie…”
Powyższe słowa Jezusa nie
oznaczają, że kto decyduje się pójść
za Nim, ten powinien wzgardzić
sobą czy lekceważyć siebie. Jezus
przypomina nam w Ewangelii, by
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kochać samego siebie. W sensie biblijnym zaparcie się samego siebie,
to przejaw dojrzałej miłości do siebie, a nie wynik pogardy wobec siebie. Zaprzeć się siebie, to nie skupiać
się na sobie, na swoich subiektywnych przekonaniach czy na swoich
emocjonalnych przeżyciach. To nie
być człowiekiem egocentrycznym jak
dziecko, które w centrum świata stawia siebie i swoje potrzeby. Zaprzeć
się siebie, to skupiać się na Bogu

i bliźnich po to, by kochać coraz
mocniej i mądrzej. Dojrzały uczeń
Jezusa to ktoś, kto zapomina o sobie
nie dlatego, że boi się kontaktu z samym sobą, lecz dlatego, że chce znaleźć w sobie jak najwięcej przestrzeni dla innych osób po to, by stać się
dla nich świadomym i dobrowolnym
darem. Warunkiem przyjaźni z Jezusem jest dojrzałość, która oznacza,
że kocham siebie, ale nie skupiam
się na sobie. Taka dojrzałość oznacza
osiągnięcie integracji, czyli zdolności
do harmonijnego łączenia miłości do
Boga z miłością do człowieka, a miłość do samego siebie z miłością do
bliźniego.
Człowiek
niedojrzały
troszczy się egoistycznie o siebie
kosztem bliźnich, albo naiwnie poświęca się bliźnim, kosztem samego
siebie.
Realizm: „…niech weźmie
krzyż swój…”
Biblia upewnia nas o tym, że
zostaliśmy stworzeni przez Boga z
miłości. Stwórca nie jest nigdy

źródłem cierpienia! Nie mamy żadnych podstaw, by obarczać Boga
odpowiedzialnością za nasze cierpienia! Gdy Syn Boży przyszedł do
nas w ludzkiej naturze, to my przybiliśmy Go do krzyża, a nie On nas!
Bóg nie zsyła nam żadnej choroby,
żadnej próby, żadnego krzyża.
Jedyne, co nam zsyła, to swego
Syna, który przynosi nam miłość
i radość. Bóg czyni wszystko, by
nikt z nas nie zadawał cierpienia
ani sobie, ani bliźnim. W swoim
Synu uczy nas miłości, z jaką mamy odnosić się do siebie nawzajem. Cierpienie jest efektem działania człowieka i złego ducha. Pojawia się wtedy, gdy nie słuchamy
Boga, albo gdy współpracujemy z
szatanem. Syn Boży stał się człowiekiem nie po to, by nasz krzyż
był cięższy, lecz po to, by Jego radość była w nas i by nasza radość
była pełna! Mówi, że kto chce być
Jego uczniem, ten powinien wziąć
krzyż, ale najważniejsze jest tu słowo: swój! Chodzi o krzyż ucznia,
a nie o krzyż Jezusa! Jezus nie ześle nikomu krzyża. Wyjaśnia natomiast, że kto chce pójść za Nim,
ten powinien przyjść do Niego
z całą swoją rzeczywistością, a więc
także ze swoimi słabościami, cierpieniami i krzyżami. Warunkiem
pójścia za Jezusem nie jest doskonałość, lecz realizm, czyli pójście
za Nim ze wszystkim, co nosimy
w sercu, a zatem również z tym, co
nas boli i z krzyżami, jakie sami
sobie nakładamy, albo jakie nakładają na nas inni ludzie.
Miłość: „…i niech Mnie
naśladuje”
Naśladować Jezusa, to naśladować Jego miłość. To kochać tak, jak
On pierwszy nas pokochał. I w żaden
inny sposób! To, co nas zaskakuje,
gdy czytamy Ewangelię, to fakt, że
Jezus, który wszystkich ludzi kocha
nieodwołalnie i bezwarunkowo, każdemu okazuje tę miłość w inny sposób. Ludzi szlachetnych przytula,
rozgrzesza, stawia za wzór, chroni,
wspiera, wyróżnia. Okazuje im miłość z czułością i w sposób, który
zwykle traktujemy jako jedyny przejaw miłości. Gdy jednak spotyka ludzi błądzących, to nie uzdrawia ich,
nie rozgrzesza, nie chwali, nie toleruje, nie akceptuje, lecz stanowczo
upomina i wzywa do nawrócenia.
Gdy spotyka krzywdzicieli, to okazuje im miłość przez to, że stanowczo

broni się przed nimi. Kilka razy nie
dał się strącić ze skał, na których
były położone miasta, w których
nauczał. Stanowczo bronił się przed
żołnierzem, który Go uderzył, przed
Annaszem, Kajfaszem, Piłatem.
Czynił tak dlatego, że kochał tych
ludzi dojrzale i nie chciał, by stali
się jeszcze większymi krzywdzicielami niż dotąd. Gdy spotykał ludzi
faryzejskich i przewrotnych, wtedy
ich publicznie demaskował, by
w Jego obecności nie mogli manipulować naiwnym tłumem. Gdy
natomiast spotykał tych, którzy kochali bardziej niż inni – jak Piotr –
to okazywał im takie zaufanie, że
zawierzał im Kościół, czyli ludzi, za
których oddał życie na krzyżu.
Kochać jak Jezus
Jezus nie mylił miłości z naiwnością, z tolerowaniem zła, z akceptacją, z rozpieszczaniem czy z
nadopiekuńczością. Warunkiem
trwania w przyjaźni z Jezusem jest
naśladowanie ofiarnej i mądrej
miłości, jaką On pierwszy nas pokochał. Nie jest w stanie pójść za
Jezusem ten, kto myli miłość z
popędem, współżyciem seksual-

nym, z uczuciem, zakochaniem,
z tolerancją,
z
akceptacją,
z „wolnymi związkami” czy z naiwnością. Kochać na wzór Jezusa, to
wspierać kochaną osobę, a jednocześnie stawiać jej wysokie wymagania po to, by i ona uczyła się kochać. To być obecnym, ofiarnym
i czułym. To dostosowywać słowa
i czyny miłości do sytuacji i zachowania kochanej osoby. To – na
wzór Jezusa - wspierać ludzi szlachetnych, by mieli siłę trwać w dobru, upominać błądzących, by się
zastanowili i nawrócili, bronić się
przed krzywdzicielami, by nie mieli
jeszcze więcej ofiar na sumieniu,
a swój los doczesny łączyć z tymi,
którzy kochają bardziej niż inni.
Człowiek trwający we wspólnocie z Jezusem stosuje dwie zasady,
których On nas uczy. Zasada
pierwsza brzmi: to, czy kocham
ciebie, zależy ode mnie, ale to, w
jaki sposób okazuję ci miłość, zależy od twojego postępowania. Zasada druga jest równie ważna: to, że
kocham ciebie, nie daje ci prawa,
byś mnie krzywdził, a mnie nie odbiera prawa do tego, bym się przed
tobą bronił. Uczeń Jezusa to ktoś
dobry i mądry jednocześnie.

Rekolekcje Wielkopostne głosi ks. Jan Strzałka SCJ
V Niedziela Wielkiego Postu—22 marca
Msze św.
7.00, 9.00, 10.30 - ogólne
10.30 - dla dzieci w dolnym kościele
12.00 - ogólna
17.15 - Gorzkie Żale
18.00 – dla młodzieży
Poniedziałek i wtorek 23, 24 i 25marca
Msze św.
8.00 - ogólna,
8.45 - spotkanie rekolekcyjne w dolnym kościele dla dzieci
z klas I-III ze Szkoły Podstawowej
9.30 - Msza św. dla dzieci z klas od I do VI ze Szkoły
Podstawowej
Po Mszy św., czyli ok. godz. 10.30 dzieci starsze z klas IV-VI
ze Szkoły Podstawowej schodzą do dolnego kościoła na
spotkanie rekolekcyjne
16.30 i 18.00 - ogólne
19.30 - Msza św. dla młodzieży studiującej, pozaszkolnej,
pracującej, bezrobotnej i dla wszystkich, którzy jeszcze nie
brali udziału w rekolekcjach
Spowiedź w poniedziałek i wtorek.
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ZNACZENIE RÓŻAŃCA W ŻYCIU I RODZINIE
trochę, popatrzył na mnie. -No, czasem to się będę modlił. Może kiedyś
spojrzy na ten różaniec, przypomni
sobie księdza, który mu go podarował i
słowa, jakie wtedy do niego powiedział.
Jeśli ktoś obiecał, że będzie odmawiał Różaniec, nawet jeżeli tego nie
zrobi od razu, to kiedy go znajdzie,
wtedy przypomni sobie słowa dawno
wypowiedziane. Na pewno go poruszą.
Może myśl, że przecież ten różaniec
był dla kogoś bardzo ważny, spowoduje, że zacznie się modlić.

Ks. Leszek Sałaga
Rekolekcje różańcowe
Konferencja 1

Są takie osoby, które nie potrafią
się modlić na różańcu. Zdarzają się
tacy, którzy w konfesjonale proszą
mnie, abym zadał im inną pokutę, aniżeli różaniec. Niektórzy, najczęściej
młodzi wręcz nie cierpią tej modlitwy,
bo jest dla nich po prostu nudna. Wielu młodych nie zna tajemnic różańcowych.
Św. Jan Paweł II powiedział nam
bardzo ważną rzecz, że tajemnice różańcowe są streszczeniem Ewangelii. Kto je
zna, w pewnym stopniu zna także życie
Maryi i Jezusa. (…) Tajemnice różańcowe porządkują chronologię ich życia.
Warto więc uczyć młodych tej modlitwy,
aby wiedzieli, kiedy było Zwiastowanie,
Narodzenie Jezusa Droga Krzyżowa,
Zmartwychwstanie itd.
Wiele osób odmawia Różaniec
sporadycznie, np. w październiku –
miesiącu poświęconym Różańcowi.
Albo przy okazji jakiegoś pogrzebu,
kiedy zgromadzeni na uroczystości
odmawiają Różaniec przy trumnie
zmarłego. Ale normalnie tej modlitwy
w ich życiu po prostu nie ma. Warto
więc zachęcić ich do systematycznego
odmawiania Różańca.
Są oczywiście osoby, które Różaniec odmawiają codziennie. To właśnie
członkowie Żywego Różańca. Niektórzy potrafią odmówić nawet wszystkie
4 części każdego dnia. Nie mogą np.
spać w nocy, albo są samotni i niewiele
mają do zrobienia, więc, aby nie marnować czasu odmawiają Różaniec.
Mówię o tym po to, byśmy zauważyli,
gdzie jakoś nie domagamy z tą modlitwą w naszych rodzinach, bo dzięki
Różańcowi możemy wiele zdziałać –
na płaszczyźnie wiary i życia każdego
człowieka.
Nasze parafialne kółka różańcowe,
to wielka siła. To nie tylko modlitwa,
ale i działanie. Misją osób należących
do Żywego Różańca jest rozszerzanie
tej modlitwy przede wszystkim w rodzinach, by jej członkowie w jeszcze
większym stopniu przekonywali się o
sile tej modlitwy i jej wpływie na życie.
Jak można zachęć do tej modlitwy? Najważniejszą i oczywistą sprawą
jest sama modlitwa za członków swojej
10
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rodziny. Innym sposobem jest podarowanie komuś koronki do odmawiania Różańca. Może ktoś powie, że to
nic nie da. Da, ale zwłaszcza wtedy,
kiedy przekażemy ten różaniec, jako
relikwię. Wiemy przecież, jak cenione
są pamiątki rodzinne. Przekazuje się
je dzieciom, a one swoim dzieciom,
jako coś ważnego dla rodziny. Przekazując różaniec podkreślmy, że to bardzo ważna rzecz. Powiedzmy, że na
nim wymodliło się wiele łask dla rodziny, że na tym różańcu zbudowało
się swoją wiarę. Mówmy: „Weź ten
różaniec. On jest dla ciebie. Pielęgnuj
go, tak jak ja pielęgnowałem go przez
całe życie”. To działa, bo takie słowa
obligują daną osobę do zaopiekowania się różańcem.
Różaniec można w podobny sposób przekazywać innym, obcym ludziom. Organizowałem kiedyś pielgrzymkę maturzystów z Opola Lubelskiego na Jasną Górę. Była to trudna
szkoła – technikum uzupełniające.
Uczniowie po zawodówce poszli do
technikum, aby zdać maturę. Wśród
24 osób byli prawie sami chłopcy.
Wydawało się, że niewiele wspólnego
mają z Panem Bogiem. Pojechało kilkanaście osób. W autobusie zaczęliśmy odmawiać Różaniec. Spytałem,
kto nie ma różańca? Jeden chłopak
odważnie się przyznał, że nie ma.
Miałem akurat dwa, więc dałem mu
jeden z nich. -Weź go ze sobą, bo potem na Jasnej Górze będzie wieczorem odmawiany Różaniec. W drodze
powrotnej przyszedł do mnie i chciał
mi go zwrócić. -A może chcesz go zatrzymać? – zapytałem– Chyba, że nie
będziesz się na nim modlił. Zdziwił się

Innym sposobem, jak przedłużyć
modlitwę różańcową, jest zobowiązanie swoich domowników, by wzięli
tajemnicę różańcową, jaką się odmawia. -Pamiętajcie, że kiedy umrę, to
niech was ręka Boska broni, byście
oddali tę tajemnicę w obce ręce. Ma
ona pozostawać w tym domu. Macie
się modlić moimi tajemnicami, a nie
ktoś obcy. To też działa. Bo to jest testament, ostatnia wola, którą domownicy powinni spełnić. I jest szansa, że
rodzina podejmie tę modlitwę.
Niedawno, wraz ze znajomymi
księżmi jechaliśmy na mistrzostwa
piłki nożnej do Częstochowy. Jeden z
nich pytał, jakie grupy są w naszej parafii, a ja zacząłem od tego, że u nas
jest ponad 600 osób w kółkach różańcowych. Był bardzo zdziwiony, że jest
to możliwe do zrobienia. To wielka
rzecz, że w naszej parafii wiele osób
modli się na różańcu. Ale pamiętajmy
że za 10 lat z 600 osób może się zrobić
300 albo mniej. Pamiętajmy, że zadanie przedłużania Różańca nie leży tylko w gestii zelatorów. To zadanie dla
wszystkich. Trzeba o to zadbać. Jeśli
przekażemy Różaniec rodzinie, to modlitwa zostanie w naszym domu i w
parafii.
Jak ważna jest ta modlitwa, pisał
św. Jan Paweł II w liście Rosarium
Virginis Mariae: „Pewne okoliczności
historyczne sprawiają, że to przypomnienie o modlitwie różańcowej nabiera szczególnej aktualności. Pierwszą z nich jest pilna potrzeba wołania
do Boga o dar pokoju. Różaniec nieraz
wskazywali moi Poprzednicy i ja sam,
jako modlitwę o pokój. (…) Równie
pilna potrzeba wysiłków i modlitwy
wyłania się w innym punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest rodzina, komórka społeczeństwa coraz bardziej zagrożona na płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siłami godzą-

cymi w jej jedność, które budzą obawy
o przyszłość tej podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy
całego społeczeństwa. Powrót do Różańca w rodzinach chrześcijańskich
ma być, w ramach szerzej zakrojonego
duszpasterstwa rodzin, skuteczną pomocą, by zapobiec zgubnym następstwom tego kryzysu znamiennego dla
naszej epoki”.
Współczesne rodziny mają wielkie
problemy. Wiele z nich się rozpada.
Dlaczego? Bo nie ma tam Boga. Nie
ma tam Różańca. Nie ma Matki Najświętszej, która mogłaby pomóc w
przeżywanych trudnościach. Wiele
osób żyje ze sobą bez sakramentów.
Swoje życie opiera nie na tym, co jest
wartościowe i ważne, ale na grzechu.
Za nich też trzeba się modlić. I trzeba
zarażać modlitwą, bo tylko ona może
pomóc zmienić ich życie. Tylko wtedy
będą mogli zrozumieć swój błąd i próbować prostować swoje ścieżki życia.
Dlatego papież tak silnie podkreśla
potrzebę modlitwy różańcowej.
Po co jest Różaniec? Św. Jan Paweł II podaje doskonałe powody,
dlaczego warto go odmawiać. Pierwszym, jest cześć oddawana Jezusowi
przez Maryję, a drugim naśladowanie świętych i wypełnianie nauki Kościoła. Pisał: „Różaniec Najświętszej
Maryi Panny, który pod tchnieniem
Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła
często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również
w obecnym trzecim tysiącleciu, które
dopiero co się zaczęło, modlitwą o
wielkim znaczeniu, przynoszącą
owoce świętości. (...) W powściągliwości swych elementów skupia w
sobie głębię całego przesłania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem. (...) Przez Różaniec lud
chrześcijański niejako wstępuje do
szkoły Maryi, dając się wprowadzić
w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego
miłości. Za pośrednictwem Różańca
wierzący czerpie obfitość łaski,
otrzymując ją niejako wprost z rąk
Matki Odkupiciela”.
Różaniec
jest
streszczeniem
Ewangelii, dzięki któremu rodzi się
wiara – w naszym sercu i w sercu innych osób. Warto tę modlitwę pielęgnować i w ten sposób uczęszczać do
szkoły Maryi, i doświadczać miłości
Boga, który chce przebaczać i czynić
nas dziećmi Bożymi.

Kolejnym powodem jest to, że ta
modlitwa zajmuje ważne miejsce w
życiu duchowym. Jeśli chcemy je pogłębiać, dobrym na to sposobem jest
Różaniec. Jeśli ktoś ma słabe życie
duchowe, warto podrzucić mu ten
dziesiątek różańca. Niech od tego zaczyna. „Wielkie znaczenie tej modlitwy podkreślali liczni moi Poprzednicy – pisał św. Jan Paweł II. – Ja sam
również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania Różańca. Od mych lat młodzieńczych
modlitwa ta miała ważne miejsce w
moim życiu duchowym. (…) Różaniec
towarzyszył mi w chwilach radości i
doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”. Jeśli bliscy przyjdą i
powiedzą że mają problemy, dajcie im
różaniec. Poproście, by zaczęli się modlić. Tak czynił papież w trudnych
chwilach. Modlitwa dawała mu otuchę i zapewniała pomoc Matki Najświętszej. „Równocześnie zaś w te
same dziesiątki różańca – pisał Ojciec
Święty – serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają
się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich,

zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem
ludzkim” (…) Maryja w czasie swoich
objawień polecała właśnie Różaniec,
jako sposób na to, by ludzie się nawrócili i by Bóg odwrócił karę od grzesznego ludu.
Różaniec warto odmawiać dlatego,
że jest to droga naszego osobistego
nawrócenia. „Nie sposób wymienić
niezliczoną rzeszę świętych, którzy
znaleźli w Różańcu autentyczną drogę
uświęcenia – napisał Jan Paweł II. –
Wystarczy wspomnieć św. Ludwika
Marię Grignion de Montfort, autora
cennego dzieła o Różańcu, a bliżej naszych czasów Ojca Pio z Pietrelciny,
którego dane mi było niedawno kanonizować. Szczególny zaś charyzmat,
jako prawdziwy apostoł Różańca, miał
bł. Bartłomiej Longo. Jego droga świętości oparta była na natchnieniu, jakie
usłyszał w głębi serca: Kto szerzy Różaniec, ten jest ocalony!”. To chyba jest
największa motywacja, byśmy innych
zarażali modlitwą różańcową, bo słowa
Ojca Świętego dotyczą także każdego z
nas. Różaniec, to modlitwa, która niesie uświęcenie i ratunek nam i innym.

GODNOŚĆ KOBIETY
Ks. Proboszcz Stanisław Róg

To temat bardzo dzisiaj aktualny, szczególnie w kontekście narzucanej ideologii gender. Ze strony
środowisk antyklerykalnych i skrajnie ateistycznych ciągle słychać nieustanne oskarżenia Kościoła o najgorsze zło, przede wszystkim o dyskryminację kobiet. To oczywiście
niesłuszne oskarżenie. Spójrzmy
obiektywnie i porównajmy chrześcijaństwo np. z islamem. Chrystus
przyniósł równość i wolność. Kobiety towarzyszyły Kościołowi od jego
początku. Maryja jest pierwszą kobietą, która ma tak wielką rolę
w naszej religii.
Różnice między kobietą, a mężczyzną będą zawsze. To, co kiedyś
robił komunizm, a teraz próbuje
robić ideologia gender, jest wielkim
nieporozumieniem. Są różne zadania do wykonania. Swoją rolę do
spełnienia ma i kobieta, i mężczyzna, zwłaszcza w rodzinie. Wiemy
doskonale, że matki nie zastąpi nawet najlepszy ojciec i odwrotnie.
Mieszanie tych ról w oczywisty spo-

sób wpływa negatywnie na rodzinę
i o to w tym wszystkim chodzi.
Kościół zawsze dowartościowywał i doceniał rolę kobiety. Od samego początku powstawały żeńskie
zgromadzenia zakonne. Były, są
i będą one ogromnym wsparciem dla
pracy kapłanów i całego życia Kościoła.
Oczywiście, tak jak w innych
wspólnotach społecznych, zdarzają
się różne niedociągnięcia i słabości.
Zwłaszcza w krajach misyjnych,
gdzie przełamywanie dominacji
mężczyzny nad kobietą idzie bardzo
opornie. Sąsiedztwo środowisk pogańskich czy muzułmańskich, gdzie
kobieta jest ustawiona znacznie niżej
w hierarchii społecznej, wpływa bardzo negatywnie na te procesy. Dlatego potrzebna jest modlitwa, by wyjątkowy wkład kobiety w życie Kościoła był zawsze doceniany.
A to, że kobiety i mężczyźni mają
różne zadania do spełnienia, musi
być uszanowane, bo takimi nas tworzył Bóg. W tym Bożym porządku
człowiek może tylko coś popsuć, bo
ulepszyć się już nie da, gdyż Bóg jest
doskonały w swoich poczynaniach.
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MISTERIUM PASCHALNE W KOŚCIELE
Maksymilian Kuźmicz

„Podobnie jak tydzień bierze
swój początek [...] w obchodzeniu
dnia Pańskiego, [...] tak szczyt całego
roku liturgicznego jaśnieje w świętym paschalnym Triduum Męki i
Zmartwychwstania Pańskiego.” (List
okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świat Paschalnych, 1988). Tak
więc, jak niedziela jest wyjątkowym
dniem tygodnia, tak Triduum Paschalne jest wyjątkowym świętem.
Ks. Franciszek Blachnicki zauważał,
że „cała odnowa Kościoła koncentruje się w jednym zagadnieniu: żeby
Misterium Paschalne Chrystusa było
coraz bardziej świadomie przeżywane i żeby owocowało”.
Na początku naszych rozważań
warto zauważyć dwie rzeczy. Pierwszą
jest
rozumienie
terminu
„Misterium Paschalne”. Zdaniem
ks. Wacława Hryniewicza OMI jest
to całość Bożego planu zbawienia,
którego punktem kulminacyjnym
była Pascha Chrystusa. Tak więc jest
to rzeczywistość ciągle dokonująca
się, aż do powtórnego przyjścia
Chrystusa. Nasze życie, to także czas
Misterium Paschalnego.
Druga sprawa dotyczy rozumienia przeżywanych dni. Nie jest to
święto zmartwychwstania, ani nie są
to dni świąteczne, w czasie których
wspominamy różne misteria. Jest to
jedno wielkie Święto, w czasie którego obchodzimy Misterium przejścia (paschy) Chrystusa - Jego Męki,
zstąpienia do otchłani i Zmartwychwstania. Dlatego też to Święto
Paschy trwa od Mszy Wieczerzy
Pańskiej w czwartkowy wieczór, aż
do nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Te trzy doby (czwartekpiątek,
piątek-sobota,
sobotaniedziela), to najważniejszy okres
roku - Triduum Paschalne.
Także dla nas, w wymiarze osobistym, rodzinnym i parafialnym,
przeżycie tych dni jest sprawą fundamentalną. Ks. Wojciech Danielski
pisał: „Triduum Paschalne jest dla
chrześcijanina czasem upragnionym
[...] dlatego, że z tych dni wyrasta
całe życie sakramentalne Kościoła.
Na wszystkie znaki liturgii trzeba
nam więc spojrzeć w te dni świeżymi
oczyma”.
12
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Zrozumcie zatem, umiłowani! Tak oto nowa i stara, wieczna i przemijająca, zniszczalna i niezniszczalna, śmiertelna i nieśmiertelna jest tajemnica
Paschy.
Meliton z Sardes, Homilia Paschalna
Niniejszy artykuł jest
próbą skrótowego zarysowania tajemnic poszczególnych dni Triduum oraz
sprawowanej liturgii. Pozwoliłem sobie dodać także kilka propozycji, które
mogą być pomocne w dobrym ich przeżyciu.
CZAS PRZYGOTOWANIA PASCHY
Rys teologiczny
Okresem
przygotowań do Świąt Paschalnych
jest czas Wielkiego Postu,
kiedy „wstępujemy na
świętą górę Paschy” (List)
przez modlitwę, post i jałmużnę. W tym czasie jesteśmy zaproszeni, aby
rozpoznawać swoje słabości, oddawać je Bogu i
wraz z Nim pracować nad
nimi. W Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej,
odkrywamy, że królowanie Jezusa
pochodzi z Krzyża, na którym On
sam złożył się Ojcu w ofierze i przez
śmierć swoją pokonał śmierć.
Rys liturgiczny
Matka Kościół podaje nam jako
najważniejszą pomoc liturgię pokutną, połączoną ze spowiedzią sakramentalną, jak opisuje to Rytuał
Rzymski. Celebracja ta ukazuje najważniejszy, pokutny, charakter
Wielkiego Postu. Składa się z Liturgii Słowa, indywidualnej spowiedzi
i dziękczynienia. Dodatkową pomocą mogą być nabożeństwa Gorzkich
Żali i Drogi Krzyżowej. Przez cały
Wielki Post kościołów nie zdobi się
kwiatami „zaś gra na instrumentach
dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu” (List); opuszcza
się też „Alleluja”.
Propozycje przeżycia
Wielki Post, to stosowny czas
dla dokonania głębszego, bardziej
szczegółowego rachunku sumienia
i szczerej spowiedzi. Odradzałbym
spowiedź w czasie rekolekcji - ich
napięty program i duża liczba ludzi
nie czyni z nich najlepszej okazji do

głębszego przeżycia sakramentu pojednania.
Dobrą praktyką wydaje się czynienie postanowień na Wielki Post.
Warto podjąć postanowienie dotyczące każdej z wielkopostnych praktyk, tj. modlitwy, postu i jałmużny.
Należy unikać zbyt ambitnych postanowień, których niedotrzymanie łatwo zniechęca.
TRIDUUM PASCHALNE
DZIEŃ I
Rys teologiczny
Triduum Paschalne rozpoczyna
się Mszą Wieczerzy Pańskiej. Upamiętnia ona Ostatnią Wieczerzę Jezusa. Pan zaprasza nas, aby zasiąść
z Nim za stołem. Czytania przypominają o wyjściu Izraela z Egiptu i spożywanej wieczerzy paschalnej. Ostatnia Wieczerza była taką wieczerzą,
ale jednocześnie odkrywamy, że
tamte wydarzenia zapowiadały Chrystusa - prawdziwego Baranka, który
daje swoje Ciało jako chleb życiodajny,
a Jego Krew „poświęca domy wierzących”. Św. Paweł w swoim liście wspomina ustanowienie Eucharystii, zaś
Ewangelia opowiada o Chrystusowym

przykazaniu miłości wzajemnej i geście umycia nóg. Wydaje się, że właśnie miłość wzajemna jest myślą
przewodnią tej liturgii. Wyraża się w
umywaniu nóg, uzdalnia do niej Eucharystyczny Pokarm.
Po Mszy Wieczerzy Pańskiej
towarzyszymy Jezusowi w Jego cierpieniu aż do śmierci na Krzyżu, którą czcimy w Liturgii Męki Pańskiej.
Odkrywamy tajemnicę Krzyża. Był
on drzewem hańby, straszliwym narzędziem kaźni, ale i odrzucenia, bo
Pismo Święte stwierdza, że przeklęty
jest ten, którego powieszono na
drzewie (por. Pwt 21,23). Chrystus
dla nas przyjął to wszystko, wszedł
w cierpienie. Siła jego Ofiary płynie
z posłuszeństwa woli Ojca. Dlatego
dla nas Krzyż, to nowe, prawdziwe
Drzewo Życie, które otrzymujemy
w Chrystusie. Dlatego adoracja Krzyża, to centralny punkt Liturgii Męki
Pańskiej. W znaku adoracji przyjmujemy nasze trudności, słabości, cierpienie, aby jak Jezus i z Nim razem
pełnić w naszym życiu wolę Ojca.
Rys liturgiczny
Z Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy na nowo celebrację sakramentów, dlatego przed nią powinno się zniszczyć stare oleje; puste
powinno być tabernakulum. Podczas
uroczystego Gloria biją dzwony, po
czym milkną aż do Wigilii Paschalnej. Po homilii następuje obrzęd
mandatum (łac. polecenie) - celebrans umywa nogi 12 mężczyznom.
W procesji z darami powinny być
niesione dary dla ubogich i potrzebujących, jako wyraz troski i jedności wspólnoty Kościoła. Tego dnia,
zgodnie z dekretem abp. Józefa Życińskiego, Komunia Święta winna
być udzielana pod obiema postaciami. Na koniec Eucharystii nie udziela się błogosławieństwa, gdyż cały
obchód Paschy, to jedna wielka liturgia.
Liturgia Męki Pańskiej winna
być sprawowana o 15.00, w godzinę
śmierci Jezusa, ale ze względów
duszpasterskich (w Polsce to niestety dzień pracujący) można ją celebrować później. Po wejściu w ciszy
następuje prostracja - celebrans pada na twarz w geście pokory i uniżenia. W Liturgii Słowa rozważamy
Mękę Pańską, co prowadzi nas do
Modlitwy Powszechnej. Jej nazwa
pochodzi stąd, że obejmuje ona
wszystkie sprawy Kościoła i świata,
bo równie powszechny charakter ma
zbawienie przyniesione przez Chry-

stusa. Szczytem tej liturgii jest adoracja Krzyża. Po niej Święta Matka
Kościół karmi nas jego owocem Ciałem Chrystusa.
Propozycje przeżycia
Aby Triduum Paschalne faktycznie było świętem, warto wcześniej,
np. w sobotę przed Niedzielą Palmową, zakończyć wielkie sprzątanie, a ostatnie porządki zrobić
w Wielką Środę wieczorem. Dobrze
byłoby również do tego dnia uporać
się ze świątecznymi zakupami.
ZOSTAWMY W DOMU ZEGARKI. Nie spieszmy się, bo cóż mamy
ważniejszego?
Po powrocie z Mszy Wieczerzy
Pańskiej warto w domu zasiąść
wspólnie do stołu nakrytego białym
obrusem i zastawionego. Uroczystą
kolację, złożoną np. z barszczu z
uszkami, ryby i sałatek, warto zacząć odczytaniem fragmentu mowy
pożegnalnej Jezusa z Ewangelii wg
św. Jana.
W Wielki Piątek, o ile to możliwe, warto w kilkuminutowej adoracji przedstawić Ojcu swoje cierpienia, łącząc je z Ofiarą Chrystusa.
DZIEŃ II
Rys teologiczny
W tym dniu Kościół trwa przy
grobie Jezusa. Jest to czas, gdy ziarno wrzucono w ziemię i czekamy,
aby wykiełkowało. Chrystus po swej
śmierci zstąpił do Szeolu, otchłani.
Było to miejsce przebywania zmarłych przed śmiercią Chrystusa. On
wszedł także w tę rzeczywistość
pustki, ciemności, snu śmierci. Jak
podaje przepiękna Starożytna homilia na święta i wielką sobotę,
Jezus odnalazł Adama, obudził go
i poprowadził do nieba: Gotowy już
jest niebiański tron, w pogotowiu
czekają słudzy, już wzniesiono salę
godową,
jedzenie
zastawione,
przyozdobione wieczne mieszkanie,
skarby dóbr wiekuistych są otwarte, a królestwo niebieskie, przygotowane od założenia świata, już
otwarte.
Zaleca się zachowanie w tym
dniu postu paschalnego.
Rys liturgiczny
Kościół nie sprawuje w tym
dniu Eucharystii, ani innych sakramentów, poza sakramentami uzdrowienia. Komunii udziela się tylko na
sposób Wiatyku (List). Gromadzimy się na sprawowaniu Liturgii Godzin.

Propozycje przeżycia
Warto wziąć udział w Liturgii
Godzin. Zawiera ona piękne teksty,
które pomogą nam zrozumieć wagę i
doniosłość tego dnia.
Postarajmy się zachować ciszę.
Wyłączmy telewizor, radio. Odpuśćmy sobie odkurzanie i trzepanie dywanów.
Błogosławieństwo
pokarmów
spróbujmy przeżyć nie jako główny
punkt dnia, ale dodatek do adoracji
Pana w grobie.
Warto urządzić sobie popołudniową drzemkę, aby mieć siły do
świętowania Nocy Paschalnej.
DZIEŃ III
Rys teologiczny
Naród wybrany został wyzwolony przez Pana w nocy, gdy anioł
śmierci przeszedł przez Egipt. To
wyjście zapowiadało prawdziwe wyzwolenie, które dokonuje się przez
Chrystusa. Ta sama noc, w czasie
której Pan wyprowadził swój lud z
ziemi egipskiej, jest nocą zmartwychwstania Chrystusa.
Słowo, które przyjęło ciało z
Maryi, narodziło się w Betlejem, zostało przybite do Krzyża i złożone w
grobie. A tej właśnie nocy Chrystus
skruszywszy więzy śmierci, jako
zwycięzca wyszedł z otchłani. Dlatego ta Noc jest inna niż wszystkie jest Paschą, w czasie której Bóg chce
przechodzić między nami i dokonywać wielkich dzieł.
Pierwsi chrześcijanie wierzyli,
że skoro ta Noc wiąże tyle ważnych
wydarzeń, to ona właśnie będzie odpowiednią porą na powtórne przyjście Pana. Trop ten odnaleźć można
w ostatnich wersach Exultetu
(Orędzia paschalnego): Niech ta
świeca płonie, gdy wzejdzie słońce
nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały.
Dlatego tę noc przeżywamy jako
upamiętnienie i uobecnienie zbawczych wydarzeń oraz oczekiwanie na
Chrystusa.
Radość Nocy Paschalnej oświetla kolejny dzień, kiedy cieszymy się
ze zwycięstwa Chrystusa, w którym
mamy udział przez chrzest.
Rys liturgiczny
Najważniejszą celebracją w całym
roku liturgicznym jest Wigilia Paschalna.
Jest ona źródłem całej liturgii Kościoła,
matką wszystkich świętych wigilii, jak
powiedział św. Augustyn. Liturgia tej
Nocy składa się z czterech części.
(Ciąg dalszy na stronie 14)
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Pierwsza, to Liturgia Światła. Po
poświęceniu nowego ognia, zapala
się paschał, symbol ChrystusaŚwiatłości. Wnoszony do ciemnej
świątyni napełnia ją swoim blaskiem. Następnie śpiewany jest
Exultet.
Druga część, to Liturgia Słowa,
wyjątkowo bogata, bo zawiera w sobie 7 czytań ze Starego Testamentu,
czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian i Ewangelię. Czytania dobrane
są na wzór żydowskiego Poematu o 4
nocach, które były czasem szczególnego działania Pana. Po ostatnim
czytaniu ze Starego Testamentu
śpiewamy Gloria, którym wielbili
Boga aniołowie w noc narodzenia jest to jakby symboliczne przejście
do Nowego Przymierza.
Trzecia część, to Liturgia Chrzcielna. Noc Paschalna jest zasadniczym czasem udzielania chrztu. Jeżeli nie ma
kandydatów, to po uroczystym poświęceniu wody chrzcielnej wierni odnawiają
swój chrzest, aby potwierdzić, że chcą
nim żyć na co dzień.

Ostatnia część, to Liturgia
Eucharystyczna. List przypomina,
aby sprawować ją bez pospiechu,
aby wszystkie znaki otrzymały jak
największą siłę wyrazu. Kładzie
też nacisk na udzielenie Komunii
w pełni znaków, pod postaciami
chleba i wina, co w naszej diecezji
dodatkowo polecił abp Józef Życiński.
Przeżywana radość jest przez
nas wyrażana w procesji rezurekcyjnej, która powinna odbyć się w nocy, choć dozwolone jest przesunięcie jej na świt.
Celebrację Triduum Paschalnego kończą uroczyste nieszpory
w Niedzielę Wielkanocną wieczorem.
Propozycje przeżycia
Postarajmy się przyjść na Wigilię Paschalną wypoczęci. Nie
planujmy śniadania wielkanocnego na zbyt wczesną porę - dajmy sobie i Bogu czas w tę świętą
Noc.

Przynieśmy ze sobą świece ze
chrztu lub inne. Zastanówmy się, czy
chcemy żyć swoim chrztem.
Po zakończeniu celebracji liturgicznych warto zostać jeszcze
w świątyni na uwielbieniu.
Pięknym sposobem przeżycia
Nocy Paschalnej jest trwanie we
wspólnocie, np. przez uroczysty posiłek. W niedzielny wieczór warto
wybrać się razem na Nieszpory.
CHRZEŚCIJANIN - CZŁOWIEK
PASCHALNY
Obchód Wielkanocy rozciągnięty
jest na oktawę. Każdy jej dzień ma
rangę uroczystości, tak jak np. Zwiastowanie czy Wniebowzięcie Maryi.
Warto uczestniczyć w dalszym świętowaniu. Ma nam ono pomóc w przeżywaniu każdego dnia jako Paschy ze
śmierci do życia. Na wzór Chrystusa
mamy miłować braci i służyć im, pełnić wolę Ojca, i umierać z naszego egoizmu, abyśmy żyli na wieki. Dlatego
tajemnica Paschy jest ściśle związana z
naszym życiem. Jeśli dobrze przeżyjemy to Święto, będziemy żyć bardziej
jak dzieci Boże. Będziemy żyć w wolności i miłości. Więc chyba warto?

WIZYTA KS. WŁADYSŁAWA CHAŁUPIAKA
Ks. Władysław Chałupiak
jest proboszczem parafii
Przemienienia
Pańskiego w
Jampolu na
Ukrainie - tuż
przy granicy z
Mołdawią.
W niedzielę 8 marca gościł po raz
kolejny w naszej parafii. Na każdej
Mszy św. głosił Słowo Boże, zbierał też
ofiary na rzecz budującego się jampolskiego kościoła.
Dziękował serdecznie za każde
wsparcie. Dzięki temu kościół jest już
ocieplony, otynkowany, wstawione są
okna, jest też ogrodzenie. Poniżej ołtarza jest mała kaplica, gdzie można już
sprawować Mszę św.
-To, co robili handlarze w Świątyni Jerozolimskiej, nie służyło chwale
Boga – powiedział ks. Władysław, nawiązując do słów Ewangelii. – W ich
postępowaniu kryła się w chciwość,
chęć zysku. Człowiek o chciwym sercu
nie może oddawać czci Bogu. Jezus
powypędzał przekupniów ze świątyni
dla ich nawrócenia. Nie mógł pogodzić się z sercem zakłamanym i chciwym, wykorzystującym innych dla
swojego dobra.
14
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Zapytajmy siebie dzisiaj, jakie jest
nasze serce. Czy Chrystus może w nim
zagościć? Czy moja obecność w kościele, to oddawanie ci chwały? Co robię ze
świątynią swojego serca? Jaki jestem
w domu, w rodzinie, na ulicy, w pracy?
Jakie daję o Tobie Jezu świadectwo?
Przecież świątynią jest sam Syn człowieczy. Jak dzisiaj ludzie postępują?
Wielu staje się po prostu niewolnikami
zła, nieczystego serca. Nawet zabijają

samego Boga, zamiast dzielić się miłością z ludźmi i Bogiem. Ileż jest w Polsce
zniewolenia, choćby przez narzucanie
ideologii gender? Jezus nie był przywódcą politycznym. On zrobił rewolucję, ale po to, by w sercu człowieka zamieszkał Bóg. Do takiej wolności nas
wyzwolił.
Dlatego życzę każdemu światła Ducha Świętego, by przejść przez życie
z Chrystusem.

POWOŁANIE DO KAPŁAŃSTWA
Podczas Dnia Skupienia dla Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, 21
lutego 2015 r., po konferencji ks Wojciecha Rebety na temat grzechu pychy i Mszy św. Pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika w seminaryjnym kościele Przemienienia Pańskiego alumni prezentowali świadectwa o swojej drodze
powołania do służby Bożej.

Jakiś czas temu od
pewnego księdza usłyszałem: Ksiądz to jest
ktoś taki, kto potrafi
wyjść przed drugiego
człowieka i powiedzieć
mu z wiarą: „Jezus chce
Ci dać nowe życie”. Słowa te mnie przestraszyły.
Długo zastanawiałem się,
czy ja, przyszły ksiądz,
mam taką wiarę, by
wyjść przed schorowanego, poranionego człowieka i powiedzieć mu: Jezus chce Cię uzdrowić, chce Ci dać
nowe życie. Dziś nie wiem, czy mam taką wiarę, ale wiem,
że sam spotkałem Jezusa, który daje życie, który ma moc.
W latach szkolnych chodziłem do kościoła i często słyszałem, że Bóg jest miłością, że czyni cuda i jest wielki. Patrzyłem na swoje życie i widziałem ciągłe upadki. Im bardziej chciałem być doskonały, by podobać się Bogu, tym w
coraz gorsze grzechy wchodziłem. W tym doświadczeniu
zacząłem się zastanawiać, co mi właściwie daje chodzenie
do kościoła. Po co to mi to?
W tym czasie znajomy ksiądz zachęcił mnie do udziału
w wakacyjnych rekolekcjach parafialnej wspólnoty młodzieżowej. Podczas nich wydarzyło się coś dziwnego. Po
wielu modlitwach i konferencjach, zacząłem w sercu odczuwać głód Boga, zacząłem pragnąć Jego miłości. W Słowie Bożym spotykałem Boga, który jakby do mnie wołał:
Przyjdź, chcę cię uzdrowić. Wtedy znów popatrzyłem na
swoje grzeszne życie i zawołałem do Boga: Boże ja ze swoim
życiem już nic nie potrafię zrobić, jeżeli chcesz to proszę Cię,
przyjdź i przemień je. Jezus skorzystał z mojego zaproszenia,
przyszedł i skruszył moje serce. Po przeżytej spowiedzi doświadczyłem bycia umiłowanym dzieckiem Boga, które zawsze może przychodzić do swojego Niebieskiego Ojca.
Po rekolekcjach, gdy byłem już w domu, nagle moje
życie zaczęło się diametralnie zmieniać. Jezus dzień po
dniu wyprowadzał mnie z grzechów, czytałem Pismo Święte, moje relacja z Chrystusem stała się żywa. W końcu doświadczyłem, że chodzenie do Kościoła ma sens i to jakże
fundamentalny. Wtedy też pytałem Boga, czego ode mnie
oczekuję. Jaką drogę mam obrać w życiu? Czytając Biblię,
przeżywając różne wydarzenia i trwając w dialogu z Panem
na modlitwie, usłyszałem w końcu: Pójdź za mną! Mimo, iż
miałem zupełnie inny pomysł na siebie, to Duch Święty
dodał mi odwagi i po wielu wewnętrznych walkach wstąpiłem do Seminarium.
Dziś z perspektywy 4-go roku mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Bóg niczego mi nie
zabiera, ale pomnaża wszelkie moje talenty i dobro, jakie
we mnie zaszczepił, po to by objawiała się w moim życiu
Jego chwała. Na koniec, drogi Bracie i droga Siostro, chcę
Ci powiedzieć, że Jezus ma moc przemienić także Twoje
życie. Wystarczy z wiarą prosić, a On w końcu przyjdzie.
Adrian Komorowski

Jestem
klerykiem
pierwszego roku, dlatego
zamiast koloratki noszę
jeszcze krawat. Ostatnie lata
mojego życia związane są z
przepięknym manifestem
Miłosierdzia Bożego, jaki
św. Faustyna objawiła światu. Św. Jan Paweł II ustanowił 30 kwietnia 2000 r.
święto Miłosierdzia Bożego,
zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu i kanonizował s.
Faustynę Kowalską.
Dokładnie 10 lat później 30 kwietnia 2010 r. dokonało się
moje nawrócenie. Pamiętam ten dzień dokładnie. W centrum
miasta grałem sobie na gitarze, wtedy jakiś pan podszedł do
mnie i podał mi obrazek – właśnie Jezusa Miłosiernego. Kilkanaście minut po rozmowie, z którą z nim odbyłem, klęczałem u kratek konfesjonału w kościele kapucynów na Krakowskim Przedmieściu. Nad konfesjonałem wisiał obraz Jezusa
Miłosiernego.
W tamtym czasie byłem człowiekiem dalekim od Kościoła, a myśl, że kiedyś może zostanę księdzem, była zupełnie
nieprawdopodobna. Łatwiej byłoby mi chyba uwierzyć, że
zostanę poławiaczem pereł u wybrzeży Australii, albo archeologiem w Egipcie. Byłem studentem pierwszego roku dziennikarstwa na UMCS. W życiu chciałem poświęcić się muzyce.
Ale przyszedł do mnie Ktoś, kto jest większą, doskonalszą
Muzyką, taką pisaną wielką literą. Zaproponował, abym przestał fałszować muzykę swojego życia i zagrał zgodnie z Jego
odwieczną harmonią muzyki miłości, o której możemy przeczytać w 14 rozdziale Apokalipsy wg św. Jana.
Jednak, aby stać się harfą w orkiestrze Odwiecznego Mistrza Jezusa Chrystusa, trzeba przejść przez ból oczyszczenia,
który stroi harfę. Dlatego Pan zanurzył mnie wtedy w ciemnej
nocy oczyszczenia. Mimo to, Boże Miłosierdzie towarzyszyło
mi cały czas. Po roku trafiłem do odnowy w Duchu Świętym,
do wspólnoty pod wezwaniem właśnie Miłosierdzia Bożego.
Obraz Jezusa Miłosiernego towarzyszy nam podczas spotkań.
Myśl o powołaniu kapłańskim podsunęła mi Matka Boża
podczas rekolekcji Maryjnych w Gietrzwałdzie w 2011 r. Kolejne święta Maryjne były kamieniami milowymi na drodze
dojrzewania mojego powołania. Decyzja zapadła w 2013 roku,
podczas czerwcowego święta Niepokalanego Serca Maryi
Panny. Również pierwszy zjazd w Seminarium odbył się w
dniu kojarzony z Najświętszą Maryją Panną – w pierwszą
sobotę lipca.
Nie wiem, czy dobrze odczytuję sens tych dat. W Biblii są
świadectwa, jak Boże proroctwa można odczytywać opacznie.
Jedno wiem – mam się związać z wolą Bożą i zaufać napisowi, jaki Chrystus nakazał wymalować na obrazie Bożego Miłosierdzia: Jezu, ufam Tobie. Ufam, że jeżeli będę iść zgodnie z
tym wezwaniem, w ostatniej chwili mojego życia będę mógł
powiedzieć: W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na
wieki.
Jakub Wiechnik
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PRZEKLEŃSTWO
W sobotę 7 marca w Puławach - Włostowicach, w parafii św. Józefa, w rodzinnej parafii naszego ks. Infułata
Józefa Szczypy, odbył się wielkopostny dzień skupienia Akcji Katolickiej. Konferencje głosił ks. Henryk Jaworski, mieszkający w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie. Przez 18 lat był on misjonarzem na wschodzie
Ukrainy.

Ks. Henryk Jaworski

NIE PRZEKLINAJ
I NIE BLUŹNIJ
Bóg daje człowiekowi pełne prawo do tego, aby być szczęśliwym ale i
pełne prawo, by żyć w nieszczęściu.
To prawo jest ukryte w nas. Nie jesteśmy pralkami automatycznymi,
maszynami, komputerami, tylko żywymi istotami. Mamy prawo się mylić. Mamy prawo do dobrego i do
złego życia. (…)
Na początek uściślijmy znaczenie słowa „przeklinać”. W encyklopedii katolickiej znajdziemy kilka definicji przekleństwa:
1. Życzenie szczęścia doczesnego
lub wiecznego przy odwołaniu się do
Boga lub szatana, zawierające wypowiedziane słowo warunkujące określony zły skutek oraz złą intencję.
2. Przeciwieństwo błogosławieństwa i modlitwy wstawienniczej.
3. Wulgarne albo obelżywe słowo
używane w celu wyrażania złego stosunku do kogoś lub czegoś.
Biblia ukazuje 27 typów przekleństw, które można uporządkować
w sześciu sferach: klęski, choroby,
rujnowania, ubóstwo, wygnanie
i śmierć.
Bluźnierstwo, to dosłownie przeklinanie Pana Boga. Encyklopedia
katolicka określa je jako dobrowolne
i świadomie znieważanie słowami
lub czynami Boga, świętych oraz
przedmiotów kultu religijnego.
W Starym Testamencie bluźnierstwem nazywano nadużywanie świętego imienia Jahwe. Dlatego Żydzi
w ogóle nie wypowiadali imienia Boga. (...) A my wiele razy wypowiadamy bezmyślnie – O Boże; O Jezu – z
szacunkiem i jakże często zupełnie
bezmyślnie i bez powagi.
Bluźnierstwo, to wątpienie w
opiekę Pana Boga. To także odstępstwo od przymierza, np. złamanie
przysięgi małżeńskiej, którą mężczyzna i kobieta wypowiedzieli, biorąc
Pana Boga na świadka. Bluźnierstwem jest sprzeniewierzenie się
16
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Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie
i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i
wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego;
bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł
dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (Pwt 30,19-20).

godności urzędów sakralnych. Kult
wszelakiego rodzaju bożków, to także bluźnierstwo.
Na granicy bluźnierstwa znajduje się także wrogość wobec własnej ojczyzny. Tyle wieków na polskich sztandarach były słowa: Bóg,
honor i Ojczyzna. To się wcale nie
skończyło, choć niektórzy mówią, że
w XXI wieku nie trzeba na to zwracać uwagi. Bluźnierstwo, to także
roszczenie sobie prawa do władzy
zastrzeżonej tylko dla Boga. A jest
wielu takich, którzy mienią się
władcami tego świata, lub też uważają, że wiedzą jak poprawiać Boga.
Miejmy świadomość tego, co jest
Boże, i tego co tylko ludzkie.
W Nowym Testamencie bluźnierstwem jest zamknięcie się na
działanie Ducha Świętego i odmówienie przyjęcia zbawienia. Przykładem jest zły łotr wiszący po lewej
stronie Jezusa Chrystusa. Przekleństwo jak i bluźnierstwo w rozumieniu chrześcijan, muzułmanów i żydów jest ciężkim grzechem. (...) Dla
nas najważniejszą rzeczą jest odniesienie się do Pisma Świętego i nauczania Jezusa Chrystusa. (…)
Drugie przykazanie Dekalogu
zabrania nadużywania imienia Pana
Boga, tzn. wszelkiego nieodpowiedzialnego używania imienia Boga,
Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych. (...)
Trzeba oczywiście prosić ich o pomoc, ale ma to być czynione świadomie i z szacunkiem. (...)
Bluźnierstwo sprzeciwia się
właśnie drugiemu przykazaniu ponieważ polega na wypowiadaniu
przeciwko Bogu, wewnętrznie lub
zewnętrznie, słów nienawiści, złości, wyrzutów, wyzwań; braku szacunku względem bliźnich i względem samego Pana Boga. Św. Jakub
piętnuje tych, którzy bluźnią
„zaszczytnemu
imieniu
Jezusa
Chrystusa”. Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciwko
Świętemu Kościołowi Katolickiemu.
U podstaw bluźnierstwa i prze-

kleństwa leży grzech, i to ciężki.
Dlatego określa się je jako czyny głęboko nieuporządkowane. (...) Dotykamy tu problemu ekskomuniki,
która grozi za szczególnie ciężkie
przewinienia. Trzeba podkreślić, że
ekskomunikę ściąga na siebie sam
człowiek poprzez uczyniony świadomie i dobrowolnie grzech szczególnie ciężki.
Ekskomunikę powoduje np.
znieważenie Najświętszego Sakramentu; również aborcja – i dotyczy
to matki, ojca (jeśli wiedział), lekarza i pielęgniarki asystującej przy
zabiciu dziecka. Nieważne, czy ktoś
był świadkiem popełnianego grzechu
czy nie, ekskomunika spada jakby
automatycznie, z mocy samego prawa. Człowiek sam stawia się poza
Kościołem. Kościół tylko przypomina o prawie Bożym i broni czci Boga.
(...)
Przez analogię - jeśli Bóg
„słowem stworzył świat” i dał władzę
człowiekowi, by ten świat współstwarzać, to także słowo, wypowiedziane ustami człowieka, który przeklina osobę lub miejsce (w pewnym
sensie i wulgaryzm może mieć taką
moc sprawczą) można uznać 'de
facto' jako formę niszczenia, czyli
wejścia we współpracę z diabłem,
pierwszym niszczycielem!
To nie są żarty. Zły duch nie może niczego zrobić bez słownego przyzwolenia, bez rozkazu człowieka.
A jak wydajemy rozkazy duchowi? Właśnie przekleństwem, bluźnierstwem, wypowiadaniem słów
nierozważnych. I nie zawsze jest to
grzech, bo musi on być świadomy
i dobrowolny. Można bezwiednie
wypowiedzieć słowa, które jak klucze
wypuszczają diabelską bestię na wolność. Złemu duchowi wystarczy
i takie nieświadome działanie. Dlatego tak ważne jest pilnowanie siebie,
by nie wypowiadać przekleństw
i wulgaryzmów.
Człowiek kulturalny i wierzący
unika wypowiadania takich słów, nie
tylko ze względu na kulturę, ale by

nie być współpracownikiem demona. Często zbieramy owoce tego, co
wypowiedzieliśmy i pytamy siebie,
skąd się to wzięło? Dlaczego nasze
dzieci tak postępują, dlaczego taka
zła jest nasza relacja z mężem, z żoną, z rodzicami?
Pamiętajmy przy tym, że są sprawy, których samemu nie da się odwołać. Jak się więc ratować, gdy
znajdziemy się już w takiej opłakanej
sytuacji? Po pierwsze – odwołując
wszystkie swoje brzydkie słowa
i wulgaryzmy. To możemy zawsze,
kiedy wypowiadaliśmy je bez świadomości, bez wewnętrznej zgody. Po
drugie – trzeba się z tego wyspowiadać i żyć w stanie łaski uświęcającej.
To gwarancja, że zły duch nie będzie
mógł działać. Oczywiście będzie kusił w dalszym ciągu, stwarzał takie
sytuacje, żeby nas znowu sprowokować do takiej mowy. Ale nie będzie
miał możliwości dotykać ciebie, nie
będzie rujnował twojej rodziny czy
tych, do kogo były adresowane wypowiadane słowa.
Najgorsze i najstraszniejsze jest
'sensu stricto' przekleństwo, czyli
złorzeczenie (źle komuś życzyć). (…)
W takiej sytuacji jego odwołanie może się okazać nie takie proste, bo jeśli
sprawa dotyczy czynu w pełni świadomego i dobrowolnego, oraz, nie
daj Boże, poprzez odwołanie się bezpośrednio do diabła, to już nie wystarczy powiedzieć sobie, że się to
odwołuje. Czasami konsekwencje
wypowiadanych słów są tak duże, że
potrzebna jest pomoc egzorcysty.
(...) Ale nie musimy od razu zwracać
się do biskupa czy wyznaczonego
przez niego egzorcysty diecezjalnego. Na szczęście mamy blisko konkretną pomoc. Pierwszym egzorcystą
„w zasięgu ręki” jest ksiądz proboszcz, który pomaga w prostych,
zwyczajnych sprawach, dzięki powierzonej jemu władzy, zaś najprostszym egzorcyzmem jest błogosławieństwo: „Niech was Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.
Dlaczego ksiądz przychodzi do
domu po kolędzie? Każdy proboszcz
ma obowiązek odwiedzić swoich parafian chociaż raz w roku w ich domu (jeśli sam nie może, to deleguje
innych księży, nie tylko wikariuszy).
Ksiądz przychodzi, aby pobłogosławić dom, gospodarstwo i wszystko,
co się tam znajduje. Nie bójmy się
tego, bo ma to siłę egzorcyzmu.
Niestety, przy świadomym zło-

rzeczeniu czy przekleństwie, może
być rzeczywiście potrzebna ingerencja egzorcysty diecezjalnego i jego
modlitwa nad osobą lub miejscem
przeklętym. Takie przypadki są jednak dość rzadkie, ale się zdarzają.
Na zakończenie warto dodać –
nie powinno się przeklinać i bluźnić
dlatego, że taki czyn uderza w podstawy życia, niszczy relację człowieka z Bogiem, niszczy wspólnotę
ludzką i godność każdej osoby. Jest
działaniem wbrew logice istnienia
człowieka, które ukierunkowane
jest ku szczęściu, pięknie i powołaniu do zbawienia. Słowa z Księgi
Wyjścia: „Nie będziesz bluźnił”, powinny każdemu z nas w zupełności
wystarczyć, gdyż sam Pan Bóg je
wypowiada! Amen.
ZAWSZE BŁOGOSŁAW
«Powiedz Aaronowi i jego synom:
Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan
błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską. Niech
zwróci ku tobie oblicze swoje i niech
cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».
(Lb 6, 23-27)
Jak możemy się bronić przeciwko bluźnierstwu i przekleństwu?
W wielu kulturach, nie tylko w
chrześcijaństwie, błogosławi się nowo narodzone dzieci. Byłoby niegodziwością, by wszystko, co się zaczyna w życiu, nie miało błogosławieństwa, które wyraża się, w pierwszym
rzędzie, poprzez dziękczynienie,
a następnie prośbę do Boga o błogosławieństwo.
Zacytowane słowa z Księgi Liczb
wyraźnie mówią, na czym polega
błogosławieństwo Boże i jakie niesie
skutki. To taka instrukcja obsługi
dla naszego życia. (...) Pierwszym
błogosławieństwem dla nas jest nasze imię. Ono coś znaczy. (...)
Wielkim
błogosławieństwem dla chrześcijan jest Maryja – Matka Boża.
Błogosławieństwo, to życzenie
komuś szczęścia, ale nie takiego
zwyczajnego, by się komuś dobrze
powodziło. Bo takie szczęście trwa
krótko. W błogosławieństwie chodzi
o to, by właściwie wykorzystać swoje życie, żeby rozwijać się duchowo,

moralnie, a jeśli potrzeba to i materialnie. (...) Błogosławieństwo nie
chroni od nieszczęścia, rozumianego
przez nas jako coś przykrego, bolesnego - choroba przyjdzie , w swoim
czasie nadejdzie i śmierć. Nie chodzi
o to, by ich zupełnie uniknąć, ale by
wypełnić wolę Bożą, otworzyć się na
Boże działanie.
W wielu katolickich rodzinach
(znam takie w Lublinie) jest zwyczaj,
że na początku roku ojciec błogosławi wszystkie swoje dzieci. Tak trochę
mechaniczne, ale każde podchodzi
do ojca, a on je błogosławi. W znanej
mi rodzinie, jeden z synów, kilkunastoletni, zbuntowany, nie chciał
przyjść i prosić o błogosławieństwo.
Tata powiedział, że jest wolny i go
nie pobłogosławił. Cały rok tego
chłopca był zepsuty. Nic nie wychodziło. Niemalże został wyrzucony ze
szkoły. Gdy przyszedł kolejny Nowy
Rok, on był pierwszym z dzieci do
ojcowskiego błogosławieństwa. Najciekawsze, że kolejny rok był jeszcze
gorszy niż poprzedni. Jednakże syn
zaświadczył później, że błogosławieństwa otrzymał ogromnie dużo:
zobaczył, ile wcześniej stracił, zrozumiał, że teraz jest o wiele silniejszy,
by przejść wszystkie trudności. Wiedział, że zawsze ma ojcowskie błogosławieństwo.(...)
Jednym z głównych zadań Kościoła Świętego jest wypraszanie błogosławieństwa nad ludem Bożym,
nad konkretnymi miejscami. To właśnie wspomniana wyżej wizyta kolędowa. Ofiara składana przy tej okazji
jest wyrazem wdzięczności Bogu za
to błogosławieństwo. Tak trzeba
uczyć swoje dzieci, wnuki, sąsiadów,
kolegów z pracy - ma być ofiara, bo
jest i konkretne błogosławieństwo,
przeciwdziałanie demonowi, złemu
duchowi. To kapłański egzorcyzm.
W Kościele przewidziane są konkretne formy błogosławieństwa na
różne ważne chwile życia. Są takie,
których udziela się tylko raz, np.
związek małżeński (oczywiście, kiedy
jedno z małżonków umrze, drugi
związek małżeński znów jest błogosławiony. Ale jest to zupełnie inne
małżeństwo). Kapłan też tylko raz
przyjmuje błogosławieństwo od rodziców przed święceniami. Błogosławieństwa udzielane są przed Pierwszą Komunią Świętą, przed pierwszą
Spowiedzią, ale są też i takie błogosławieństwa, które powtarzamy bardzo często. Generalnie, błogosła(Ciąg dalszy na stronie 18)
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(Ciąg dalszy ze strony 17)

wieństwo wyraża również zgodę tego, kto je daje, temu kto prosi:
„Ojcze pozwól mi wziąć za żonę tę
oto Mariannę i daj nam swoje błogosławieństwo!”.
Błogosławieństwo
rodziców
w stosunku do swoich dzieci ma
ogromną moc. Nie ma takiej, jak kapłańskie, które udzielane jest
wszystkim. Rodzice taką władzę mają tylko w stosunku do swoich dzieci.
I powinni błogosławić je jak najczęściej, a już przynajmniej raz dziennie. Może to być takie domowe przyzwyczajenie, na przykład podczas
wieczornej modlitwy. I nie chodzi
o to, by wszystkie dzieci były w zasięgu wzroku. Błogosławieństwo obejmuje także te, których w domu nie
ma. Dobrze też byłoby gdyby rodzice
chrzestni błogosławili swoich chrześniaków. Błogosławieństwo, to przeciwdziałanie złu i wszelkim przekleństwom. (...)
Pamiętam, jak miałem wypadek.
Traktor się wywrócił i mnie przygniótł. Wydawało mi się wcześniej,
że ojciec nie potrafi mnie błogosławić. Ale widząc jego starania, może
chaotyczne, kiedy usiłował mnie wyciągnąć z tego potrzasku, zobaczyłem, jak wiele w tym jego miotaniu
się jest błogosławieństwa i miłości.
Rodzice nie błogosławią swoich
dzieci, choć mają do tego pełne pra-

wo z bardzo prozaicznej przyczyny
– bo nie umieją tego czynić, nie nauczono ich! Tak więc, jak to robić?
Można uczynić znak krzyża, można
położyć ręce na głowie dziecka,
można je po prostu przytulić i powiedzieć: „Błogosławię cię w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Jeśli dziecko w geście pokory poprosi
o błogosławieństwo, to rodzice mają
obowiązek je pobłogosławić. Pokora
otwiera serce na Boże działanie.
Błogosławieństwo udzielone przez
rodziców na prośbę dziecka, ma sto
razy silniejszą moc.
Syn mojej parafianki Ludmiły
nie chciał żadnych błogosławieństw,
wręcz jej zabronił (nie można zabronić czynić dobrze). Błogosławieństwo spływa jakby automatycznie, ale żeby go nie przyjąć, trzeba
to zrobić świadomie: „Nie chcę! Wypraszam sobie!”. Ludmiła mimo
sprzeciwu, swego syna, błogosławiła
go w nadziei, że gdy się znajdzie w
ciężkiej potrzebie, to będzie je miał
na „wyciągnięcie dłoni”.
Błogosławieństwo jest po to, by
otaczać opieką daną osobę. Dziecko
może go nie wziąć, ale będzie ono
bardzo blisko „w zasięgu ręki”.
Proszę Was, Rodzice, błogosławcie swoje dzieci jak najwięcej i
jak najczęściej!
Pod koniec Mszy św. kapłan
mówi: „Pan z wami”, a wierni odpo-

W prezbiterium kościoła we Włostowicach
znajduje się pamiątka nadania 14 stycznia
2008 r. godności infułata dla naszego
ks. Józefa Szczypy przez Ojca Świętego
Benedykta XVI.

wiadają „I z Duchem twoim”. Kapłan
otrzymuje wtedy od ludzi błogosławieństwo. Biskupi i księża też potrzebują i chcą tego błogosławieństwa, bo przez nie odnawia się
w nich i umacnia działanie Ducha
Świętego.
Jest jeszcze błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem, które
sprawujemy w taki sposób, by całą
uwagę zwrócić na Jezusa ukrytego
w Eucharystii. Kapłan bierze monstrancję poprzez welon, tak jakby go
w ogóle nie było, i wówczas sam Pan
Jezus wszystkich błogosławi, również księdza podtrzymującego Najświętszą Hostię. Z jednej strony Bóg
potrzebuje kapłana, bo tylko on może to uczynić, a z drugiej strony, jest
w tym wielki znak pokory i najlepiej
byłoby, gdyby kapłan w tym momencie był niewidoczny.
Zewnętrznym znakiem przyjętego błogosławieństwa jest uczyniony
w tym czasie znak Krzyża świętego.
Błogosławieństwo, to święty dar
dany nam, by nas uświęcać, ale i po
to, by chronić od zakusów złego ducha. Dlatego prośmy o nie jak najczęściej, ale i umiejmy je darować
bliźnim.

INTENCJE MODLITEWNE
NA KWIECIEŃ

Jan Victors. Jakub błogosławi Izaakowi
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OGÓLNA: Aby ludzie nauczyli
się szanować świat stworzony
i strzec go jako dar Boży.
EWANGELIZACYJNA: Aby
prześladowani chrześcijanie
odczuwali pocieszającą obecność
zmartwychwstałego Pana
i solidarność całego Kościoła.

WSTĘPOWAĆ W ŚLADY MISTRZA
Prawda o żołnierzy niezłomnych, którzy poświęcili się walce z okupantem
niemieckim, a potem sowieckim, po latach celowego tuszowania i fałszowania, powoli i nie bez trudności wychodzi na światło dzienne. Ich nieugięta
postawa jest wzorem dla współczesnej młodzieży, która w czasie ogólnego
zagubienia szuka prawdziwych autorytetów.
Wśród żołnierzy podziemia niepodległościowego, jeszcze w czasie okupacji niemieckiej, a potem po wkroczeniu wojsk radzieckich, działali kapelani,
niosąc bojownikom o wolność posługę
duszpasterską. Wielu z nich swoją gorliwą służbę przypłaciło życiem.
W sobotę 10 marca 1945 r. wieczorem, w kraśnickiej kamienicy przy ul.
Podleskiej, w swoim mieszkaniu został
zabity ks. Stanisław Zieliński. Miał zaledwie 33 lata i 8 lat kapłaństwa. Kim był
i dlaczego zginął?
Urodził się 23 września 1911 r. w
Pełczynie (parafia Biskupice). Był najstarszym z siedmiorga dzieci Antoniego
i Marianny z Czerniaków, którzy gospodarzyli na niewielkim skrawku ziemi.
Oni właśnie zaszczepili w dzieciach miłość do Boga i ziemi ojczystej. Po skończeniu Szkoły Publicznej przez Stanisława, zdecydowali, że to on otrzyma
lepsze wykształcenie. Uczył się w Liceum im. Hugona Kołłątaja w Lublinie,
a potem w Gimnazjum Biskupim Męskim, czyli „Biskupiaku”. Po jego ukończeniu, wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie.
Jego życie duchowe ukazuje pisany
przez niego pamiętnik. Wyłania się z
niego obraz człowieka bezgranicznie
oddanego Bogu, pragnącego poświęcić
się pracy dla bliźnich, szczególnie najbardziej pokrzywdzonych. Wartości,
które są dla niego najważniejsze, to
miłość do Boga i Ojczyzny oraz umiłowanie prawdy. W jednym z rozmyślań
napisał: „Kapłan winien wstępować w
ślady Mistrza!”. I rzeczywiście jego droga śladami Mistrza zakończyła się męczeńską śmiercią.
Święcenia kapłańskie ks. Stanisław
Zieliński przyjął 20 czerwca 1937 r. z
rąk biskupa lubelskiego Mariana Fulmana i został wysłany do Tarnogóry.
Parafię i miejscowość znał wcześniej,
bo przyjeżdżał tam pomagać proboszczowi, ks. Wincentemu Pawelcowi, który bardzo sobie cenił pomoc i zaangażowanie młodego alumna.
Po latach mieszkańcy wspominali
młodego wikariusza z ogromnym wzruszeniem. Mówili, że był ogromnie oddany młodzieży i dzieciom, a przede
wszystkim chorym. Wspomagał biednych. Wychowywał dzieci i młodzież w
duchu miłości Boga i Ojczyzny. Wła-

snym kosztem urządził boisko do siatkówki.
Po wybuchu wojny prowadził dalej swoją posługę miłosierdzia. Prawdopodobnie wtedy zaangażował się
także w działalność konspiracyjną.
Zagrożeniem ze strony Niemców można tłumaczyć nagłe odejście z Tarnogóry. W Krzczonowie, gdzie trafił, był
tylko dwa miesiące. Ale kiedy zapadła
decyzja o jego przeniesieniu, parafianie chcieli wysłać delegację do kurii,
aby go zatrzymać.
Ks. Zieliński przybył do Kraśnika
2 lutego 1941 r., gdzie został prefektem
kraśnickich szkół, a potem rektorem
kościoła Świętego Ducha. Świątynia
była w opłakanym stanie, gdyż przez
lata stała zamknięta, a nabożeństwa
odprawiano tylko raz w roku z racji
odpustu. Od razu przystąpił do jej remontu i porządków. Pierwszą Mszę
św. w uporządkowanym kościółku
odprawił w intencji szczęśliwego powrotu ks. Władysława Tchórzewskiego
z sowieckiej niewoli. Niestety, ksiądz
Tchórzewski został najprawdopodobniej zamordowany na „nieludzkiej ziemi”.
Pomagał najuboższym, tworzył
jadłodajnie, kupował lekarstwa, zbierał odzież. Troszczył się o dzieci i młodzież, angażował się w tajne nauczanie
i udzielał darmowych korepetycji. Dorosłych starał się umacniać na duchu.
Najprawdopodobniej był także zaangażowany w działalność konspiracyjną. Widziano go wiele razy, jak chodził
do pobliskiego lasu. Wiadomo, że
uczestniczył w partyzanckich pogrzebach. Głosił niezwykle odważne i patriotyczne kazania. Na szczęście nikt o
tym nie doniósł władzom niemieckim i
okupację przeżył bezpiecznie.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej
nadal prowadził swoją pracę. Został
też członkiem Miejskiej Rady Narodowej. Wiele razy apelował o pomoc dla
biednych. Nie chciał się zgodzić na
zmianę nazwy ul. Piłsudskiego na Partyzantów. Zdołał do tego przekonać
większość rady. Chciał, by tę nazwę
otrzymała ul. Lubelska. Wydaje się, że
ta sprawa mogła stać się bezpośrednią
przyczyną jego śmierci. Kilka dni po
zabiciu ks. Zielińskiego zastraszona
Rada większością głosów zadecydowa-

ła o zmianie nazwy ul. Piłsudskiego.
Dopiero w 1990 r. przywrócono jej imię
marszałka. Właściwym powodem
śmierci ks. Stanisława była najprawdopodobniej jego nieugięta postawa i
wielki szacunek, jakim cieszył się wśród
ludności. Nie krył on też wcale wrogości do komunistów.
Pochodząca z Kraśnika s. prof. dr
hab. Zofia Zdybicka, Urszulanka Serca
Jezusa Konającego, uczennica ks. Stanisława Zielińskiego, wspominając
ostatnie jego dni mówiła, że uczestnicy
Drogi Krzyżowej prowadzonej przez ks.
Stanisława 9 marca 1945 r. zauważyli
jego zmienioną, pełną bólu twarz. Tego
dnia był parę razy w budynku Urzędu
Bezpieczeństwa. Ludzie w kościele Św.
Ducha czekali długo na przyjście księdza, który miał spowiadać. Wieczorem
w jego mieszkaniu zjawili się dwaj mężczyźni. Przyszli, kiedy się modlił. Zażądali pieniędzy Gdy poprosił, by zostawili trochę na zapłacenie podatku,
strzałem w głowę pozbawili go życia.
Postrzelili też gospodynię, która udając
nieżywą ocaliła życie. Szybko pojmano
jednego z domniemanych sprawców.
Osądzono go za usiłowanie zabójstwa
gospodyni, a nie za zabicie ks. Zielińskiego). Prawdopodobnie był kozłem
ofiarnym. Sprawcy nigdy nie zostali
aresztowani. Mieszkańcy Kraśnika od
początku byli przekonani, że za zbrodnią stoi władza komunistyczna, a szczególnie funkcjonariusze kraśnickiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Przez wiele lat o ks. Stanisławie
Zielińskim nie można było mówić. Próbowano go oczerniać, ale pamięć o niezłomnym kapłanie przetrwała. W 2000 r.
powołano Bractwo Księdza Stanisława
(Ciąg dalszy na stronie 20)
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Zielińskiego. Statut zatwierdził śp. abp
Józef
Życiński.
Gromadzi
ono
i popularyzuje świadectwa o swoim
patronie. Wydaje też czasopismo
„Czuwanie” i angażuje się w pomoc
charytatywną. 10. dnia każdego miesiąca podczas czuwania modlitewnego w
kościele Świętego Ducha w Kraśniku
prowadzona jest modlitwa o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Zielińskiego.

W 2006 r. ks. Stanisław Zieliński
został ogłoszony świadkiem wiary
przez Kurię Metropolitalną w Lublinie,
która zatwierdziła też modlitwę do
prywatnego odmawiania: „Dobry Ojcze, który jesteś źródłem wszelkiej
świętości, do Ciebie zanosimy prośbę,
abyś obdarzył chwałą ołtarzy ks. Stanisława Zielińskiego. Niech przykład
jego kapłańskiej posługi pełnej miłości
do dzieci, młodzieży oraz osób potrzebujących stanie się światłem opromie-

niającym drogę wiary Twoich synów i
córek. Spraw, aby ofiara Jego męczeńskiej śmierci wydała owoce nawrócenia
i gorliwej służby w życiu uczniów Chrystusa. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen”.
Oprac. na podstawie wykładu
dr. Jarosława Cybulaka w siedzibie Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana” w Lublinie 9 marca
2015 r. oraz źródeł internetowych

DWIE ODMIENNE POSTAWY
Ks. Mariusz Salach

Wśród wielu miejsc związanych
z Męką Pana Jezusa, znajdują się dwa
bardzo charakterystyczne. To kościół
św. Piotra „In Gallicantu”, co oznacza
po łacinie: „Tam, gdzie piał kogut”
oraz Pole Krwi.
Kościół św. Piotra znajduje się w
miejscu, gdzie kiedyś był podobno
pałac Kajfasza, gdzie Pan Jezus był
przetrzymywany. Tam św. Piotr zaparł się trzykrotnie Chrystusa, a wtedy zgodnie z zapowiedzią, kogut zapiał. Św. Piotr przypomniał sobie o
tej zapowiedzi i gorzko zapłakał. Na
wieżyczce kościoła jest krzyż, a nad
nim kogut.
Niedaleko tego kościoła, w dolinie, jest miejsce zwane Polem Krwi
lub Polem Garncarza. Zakupione zostało ono za 30 srebrników, które
Judasz otrzymał za zdradę Jezusa,
a gdy się opamiętał zwrócił je do
Świątyni. Arcykapłani nie chcieli tych
pieniędzy wkładać do skarbca świątynnego i kupili właśnie ten kawałek
pola z przeznaczeniem na chowanie
zmarłych. Teraz jest tam prawosławny klasztor św. Onufrego.
Te miejsca, związane ze św. Piotrem i Judaszem, przypominają zdradę obydwu apostołów. Ale w jeszcze
większy sposób pokazują ich odmienne postawy wobec tej zdrady. Były to
dwa rodzaje żalu i łez za błędy i pomyłki życiowe.
Obydwaj zdradzili Pana Jezusa.
Można powiedzieć, że zdrada Piotra
była poważniejsza, bo był on przecież
wybrany spośród wszystkich apostołów jako ten, który miał przewodzić w
wierze, w posłuszeństwie Chrystusowi. Judasz sprzedał Jezusa i potem
żałował, bo uświadomił sobie, że źle
postąpił. Zwrócił pieniądze mówiąc:
Wydałem krew niewinną.
20
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Obaj są do siebie podobni w
zdradzie Jezusa, ale wyniki tej zdrady są zupełnie inne. Judasz w swoim
żalu i płaczu pozostał sam. Będąc w
rozpaczy padł ofiara złego ducha i
znalazł takie rozwiązanie, że sam
postanowił siebie ukarać i powiesił
się. Zupełnie inne rozwiązanie znalazł św. Piotr. Od żalu i płaczu doszedł do tego, że ponownie został
przez Jezusa mianowany Pierwszym
z apostołów. Jego grzech stał się dla
niego punktem dojścia do pokory
i mądrości życiowej. Jego błąd stał
się okazją, by doświadczyć darmowej
miłości, pocieszenia i przebaczenia.
Łzy Piotra tak nawodniły jego serce,
że wydało ono piękny owoc. Żal Judasza był bezowocny i doprowadził
go do samozniszczenia.

Każdy z nas stoi wobec takich
samych dwu możliwości – pójścia
drogą Judasza, albo Piotra. W naszym żalu, płaczu, błędach możemy
się otworzyć na Boga, jak zrobił
Piotr, pozwalając by sam Jezus nas
pocieszył. Nie musimy, jak Judasz,
sami karać siebie, ale możemy zgodzić się na to, by Jezus sam nas poprawiał.
Sposób, który wybrał Piotr jest
trudniejszy, bo trudniej jest się przyznać do pomyłki i do tego, że potrzebuje się pomocy innych. Łatwiej jest
wchodzić w postawę pychy – czyli
poczucia, że musimy sami naprawić
wszystko, co zepsuliśmy. Tymczasem postawa Piotra ukazuje, że nie

możemy sami zostawać ze swymi błędami. Musimy je oddawać w ręce Pana Boga, bo tylko On jest jedynym,
który potrafi się najlepiej obchodzić
z naszymi grzechami, błędami i zdradami. Łez i żalu nie możemy przeżywać w samotności. Pan Jezus mówił:
„Błogosławieni, którzy się smucą,
albowiem będą pocieszeni”. Ci płaczący są szczęśliwi, którzy płaczą
przed Bogiem, bo On nawiedzi ich ze
swoim pocieszeniem. Łzy, żal, smutek, to nie czas, by torturować siebie,
ale czas na to, by pokornie otworzyć
się na miłość Boga. On nas podtrzyma i pocieszy. To błogosławieństwo
jest zaproszeniem dla wszystkich.
My, jako ludzie, nie chcemy popełniać błędów, nie chcemy płakać
i smucić się, ale taka jest nasza słaba
ludzka kondycja, że popełniamy pomyłki. Wtedy najlepsza jest postawa
małego dziecka, które kiedy coś zbroi,
idzie do swoich rodziców, mówi, co
złego zrobiło, a rodzice pochylają się
nad nim z miłością i pomagają
wszystko naprawić.
Papież Franciszek powiedział, że
Bóg nigdy się nie męczy przebaczaniem, tylko my się męczymy proszeniem o przebaczenie. Jezus przebaczył na krzyżu wszystkie nasze błędy
i winy. Tylko czy my uwierzymy
w taką darmową miłość Pana Boga?
Czy może pozostaniemy w naszych
grzechach, trzymani przez pychę
i ambicję, i sami będziemy próbowali
sobie radzić, czy raczej zbliżymy się
do Krzyża Chrystusa, by w pokorze
zaakceptować Jego darmową miłość
i przebaczenie?
Nasza radość rodzi się stąd, że Ktoś
nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. Dlatego nie zostawajmy sami w naszych
grzechach i z ufnością spieszmy do Jezusa po przebaczenie. Problemem nie
są dla Boga nasze, nawet największe
grzechy, problemem jest to, byśmy odkryli i zrozumieli, jak wielka jest Miłość
Pana Boga.

28. ROCZNICA ŚMIERCI KS. BLACHNICKIEGO
Opracowanie na podstawie
homilii ks. Zdzisława Szostaka
z 27 lutego 2015 r.

Są w życiu takie sytuacje, że mamy
z kimś, jak to się mówi, nie po drodze.
Pokłócimy się, mamy nieporozumienia. Czasem jest to nawet wielki gniew
czy złość. Nierzadko trwa to latami i
już nawet nie pamiętamy, od czego się
zaczęło. Jednak Jezus wzywa nas, abyśmy się pojednali i z czystym sercem
przychodzili do Boga i modlili się do
Niego. Codziennie musimy podejmować wezwanie do życia Ewangelią i
mamy trwać we wspólnocie, bo to jest
nasza droga na każdy dzień.
Jezus mówi mocne słowa: Jeśli
wasza sprawiedliwość nie będzie
większa niż faryzeuszy i uczonych w
Piśmie, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego (Mt 5,20). Jako przykład
daje przykazanie: Nie zabijaj. I nie wystarczy nikogo nie zabić. Już gniew czy
wypowiedziane ze złej woli pogardliwe, poniżające słowo, może zabić. Naszą drogą jest nie tylko zewnętrzne
przestrzeganie przepisów, ale ma to
dotyczyć serca. Tam się wszystko dokonuje.
Faryzeusze i uczeni w Piśmie byli
prawie bez zarzutu. Wypełniali wszystkie nakazy i zakazy, płacili dziesięciny,
pościli, a jednak Pan Jezus powiedział
im, że nie o to chodzi, bo zapomnieli o
tym, co najważniejsze, o żywej relacji z
Bogiem, która dokonuje się w sercu.
Nasza sprawiedliwość ma być większa,
ma wynikać z tego, że się pojednamy,
że będziemy w stanie przebaczyć, nawet jeśli ktoś nas bardzo zranił. W tym
jest nasza siła.
27 lutego przypada 28. rocznica
śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego, założyciela Ruchu
Światło-Życie. Urodził się w 1921 r.,
zmarł w 1987 r. w Niemczech, w Karlsbergu i tam został pochowany. W roku
2000 jego ciało zostało sprowadzone
do Polski i złożone w Krościenku,
gdzie jest Centrum Ruchu ŚwiatłoŻycie. Kiedy miał 21 lat, siedział w niemieckim więzieniu w Katowicach i
tam przeżył nawrócenie. Potem wstąpił do Seminarium i został księdzem.
Pracował w czasach komunistycznych
i był bardzo go szykanowany przez
władze. Nawet posadzono go kiedyś do
tego samego więzienia, w którym przebywał w czasie okupacji. Ale był to
człowiek wielkiej wiary i ogromnego
zaufania do Boga. Miał właśnie tę

większą sprawiedliwość, niż uczeni w
Piśmie i faryzeusze. Odkrywając, że
chrześcijaństwo jest sformalizowane,
powierzchowne, zagrożone laicyzmem, mówił o potrzebie pogłębienia
wiary, przeciwstawienia się takim
koncepcjom życia, w których normalnym stanem jest bycie w grzechu. Widzimy dzisiaj, że wielu chrześcijan tak
postępuje – raz czy dwa razy do roku
się wyspowiadają, parę razy pójdzą do

kościoła i... żyją po swojemu. Dominuje dom, praca, a brakuje czasu na Boga.
Ks. Franciszek Blachnicki, który
choć tak bardzo zaangażował się w
dzieło uświęcania świata, był bardzo
krytyczny także wobec siebie. W 1955
roku zapisał: Życie moje nie jest realizacją jakiejś wielkiej idei, planu Bożego, woli Bożej. Nędzę swojego obecnego stanu sformułowałem niedawno w
ten sposób - mam ideę, ale nie mam
miłości. W tym tkwi sedno rzeczy.
Wtedy właśnie postanowił rozpocząć
nowy etap życia.
Słowa: „Mam ideę, ale nie mam
miłości”, idealnie pasują do słów Jezusa, który wzywa, by nasza sprawiedliwość była większa niż faryzeuszy i
uczonych w Piśmie. Uczymy się od
takich świadków wiary, jak Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki i od innych
świętych, jak głębiej żyć wiarą, jak
tworzyć żywy Kościół, jak żyć w radości i szczęściu, jedności z Bogiem, wyrywając się z grzechu i ciesząc się pełnią wolności. Bo Bóg nie chce śmierci
grzesznika, ale chce żeby się nawrócił
i żył (Ez 13,11).

W OBLICZU ŚMIERCI
Magdalena Michoń

„W życiu pewne są tylko dwie
rzeczy – śmierć i podatki" – zwykł
mawiać Benjamin Franklin, jeden z
twórców amerykańskiej konstytucji.
Ja jednak chciałabym się skupić na
tym pierwszym – na śmierci.
Temat śmierci jest trudny, nieprzyjemny i tajemniczy. Może właśnie przez ową tajemniczość ludzie z
niechęcią o niej myślą i mówią. Jest
tyle pytań, a nie ma odpowiedzi. Czy
można oswoić się ze śmiercią? Wydaje się to bardzo trudne, lecz kiedy
popatrzymy na śmierć przez pryzmat wiary, jest to możliwe!
Św. Franciszek z Asyżu pisze:
„Pochwalony bądź, Panie mój, przez
siostrę naszą śmierć cielesną, której
żaden człowiek żywy uniknąć nie
może: biada tym, którzy umierają w
grzechach śmiertelnych; błogosławieni ci, których śmierć zastanie w
Twej najświętszej woli...”. Nazywa ją
„swoją siostrą”, czyli jest ona czymś
ważnym w życiu świętego. Jest chwilą, do której zmierzał całe życie,
chwilą zmartwychwstania i życia.

Dla ludzi dobrych śmierć jest zaproszeniem do wiecznego szczęścia z
Bogiem, zaś dla złych katastrofą. Jeżeli prawdziwie kocha się Jezusa i
Jego Święty Kościół, to śmierć nie
powinna być tragedią, ale wybawieniem i przejściem do nowego życia.
„Kto we Mnie wierzy, to choćby
umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i
wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25n). Pan zapewnia wierzących, że tylko przez Niego można
osiągnąć życie wieczne, że śmierć nie
jest ostatnią rzeczą w życiu. Tak naprawdę nie ma śmierci, bowiem
Chrystus pokonał ją zmartwychwstając. Istnieje wieczne potępienie, życie
w ciągłym bólu i strachu, albo wieczny raj w Niebie. Śmierć powinna być
zatem barką, dzięki której przepłyniemy na tamten świat. Obawiać powinniśmy się wyłącznie sądu Bożego,
kiedy każda osoba ludzka zda sprawę
ze swojego życia. Zmartwychwstanie
Jezusa jest gwarancją, że istnieje życie po śmierci. Każdy człowiek posiada duszę, która jest niczym puste pole. Tu na tym świecie, siejemy co nam
się podoba. Ale w momencie śmierci
przyjdzie czas na zbiory.
KWIECIEŃ 2015 Nr 4/205
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JEZUS
ZMARTWYCHWSTAŁ
ALLELUJA!
WIELKI TYDZIEŃ I WIELKANOC
DROGA KRZYŻOWA
W piątek 27 marca o godz.
17.00 odbędzie się w kościele
Droga Krzyżowa dla osób, które
nie mogą uczestniczyć w Drodze
Krzyżowej po osiedlu. Po Mszy
św. o godz. 18.00 rozpocznie się
Droga Krzyżowa ulicami
naszego osiedla.
LITURGIA GODZIN
W Wielkim Tygodniu wspólna
modlitwa Liturgią Godzin.
Wczesnym rankiem Jutrznia
z Godziną Czytań, wieczorem
po Mszy św. — Nieszpory.
W poniedziałek, wtorek i środę
Jutrznia o godz. 6.15
W czwartek, piątek i sobotę
Jutrznia o godz. 7.00
Dokładny program będzie na
tablicy ogłoszeń.
WIELKI CZWARTEK
2 KWIETNIA
7.00 — Jutrznia z Godziną
Czytań
10.00 — Msza św. w
Archikatedrze Lubelskiej
18.00 — Msza św. Wieczerzy
Pańskiej
Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
adoracja Pana Jezusa
w Ciemnicy, która trwać będzie
do 21.00

WIELKI PIĄTEK
3 KWIETNIA
7.00 — Jutrznia z Godziną
Czytań
17.00 — Droga Krzyżowa
w kościele
18.00 — Liturgia Męki Pańskiej
(przed Liturgią Nowenna do
Miłosierdzia Bożego o 17.45)
Adorację całonocną prowadzi
Rodzina Różańcowa
WIELKA SOBOTA
4 KWIETNIA
7.00 — Jutrznia z Godziną
Czytań
Od 8.00 do 14.00 — święcenie
pokarmów co pół godziny.
Przyjmowane są dary dla
potrzebujących
19.45 — Nowenna
do Miłosierdzia Bożego
20.00 — Liturgia Wigilii
Paschalnej.
Na uroczystość przynosimy
świece.
Od 22.30 — czuwanie
młodzieży
ZMARTWYCHWSTANIE
PAŃSKIE
5 KWIETNIA
5.15 — Jutrznia
o Zmartwychwstaniu Pańskim
6.00 — Msza św. z procesją
rezurekcyjną

Świetlica Św. Antoniego
Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej
Świetlica jest czynna codziennie w Domu Katechetycznym
w godzinach 15-19, a w wakacje 9-13.
Rozwijamy zainteresowania, pomagamy w odrabianiu lekcji, wychodzimy na lody, wyjeżdżamy na wycieczki i zapewniamy wiele innych atrakcji.
Świetlica funkcjonuje dzięki dotacji MOPR oraz pomocy
parafii św. Antoniego. Na dożywianie dzieci i dwa programy
socjoterapeutyczne; „Remanent” i „Odkryć na nowo” otrzymała dotację z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Lublin.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 7-15 lat.
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INFORMACJE
Niedziele i święta: 7:00, 9:00, 10:30,
(górny kościół – dorośli, dolny kościół –
dzieci), 12:00, 18:00 (dla młodzieży)
Święta zniesione:
7:00, 9:00,16:30,18:00
Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00,
dodatkowo 16:30 (pierwsze piątki
miesiąca w roku szkolnym)
Całodzienna adoracja Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie w dni
powszednie od 8.00 do 18.00
Nabożeństwa okresowe: codziennie
o 17:15. W pierwszą sobotę
miesiąca oraz 16. dnia miesiąca —
adoracja po Mszy św. wieczorowej
zakończona o godz. 21:00 Apelem
Jasnogórskim
Adres: ul. Kasztanowa 1, 20-245 Lublin.
Tel. 81 747 70 75
Kancelaria w dni powszednie: 7:30
– 8:00 oraz 17:00 – 17:45
W niedzielę po każdej Mszy św.
udzielane są informacje oraz
przyjmowane intencje Mszy św.
Kiosk parafialny czynny od 17.00 do
17.45 oraz po Mszy św. wieczorowej
(poniedziałek — sobota).
W niedziele i święta od 17.00 do 18.00
i po każdej Mszy św.

ODESZLI DO PANA
Sławomir Kosowski
1960
Andrzej Molik
1948
Bolesław Kryczka
1942
Adam Nieznaj
1937
Kazimiera Sołtys
1938
Stanisław Kowalczyk
1938
Waldemar Łucka
1930
Alina Ziarek
1928
Zbigniew Tymicz
1929
Wanda Niedźwiedź
1924
Henryk Łaszcz
1930
Hanna Wolińska
1961
Żukowska Sabina
1927
Nasz dar modlitwy
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo,
Wieczne odpoczywanie…

Głos św. Antoniego — Miesięcznik parafii św.
Antoniego w Lublinie
Adres: ul. Kasztanowa 1, 20-245 Lublin
mail: antoniglos@gmail.com,
tel. 81 747 70 75
Zespół redakcyjny: Ewa i Tomasz Kamińscy
Rada programowa: ks. Prałat Stanisław Róg, ks. Prałat
Marian Matusik, ks. Mariusz Salach
Stali współpracownicy: ks. Prof. Marek Dziewiecki,
Kazimiera Flis, Janina Swół, Roman Wołczyk, Monika
Piechnik, Małgorzata Dybeł
Druk: Polihymnia
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania
i skracania wszystkich tekstów oraz zmianę
tytułów bez uprzedniego zawiadomienia
autorów

W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Lublina do Wąwolnicy w nocy z 13 na 14 marca 2015 r. wzięło udział
ok. tysiąca osób, wśród nich nasi parafianie. Dziękujemy za świadectwa, którzy podzielili się z Czytelnikami.
Kiedy usłyszałam o Ekstremalnej
Drodze Krzyżowej,
od razu postanowiłam, że wezmę w
niej udział. Wiedziałam, że będzie ciężka
i długa, wiele kilometrów w ciemności
po gruntowych drogach przez pola i
lasy. Ale się nie bałam. Czułam że Pan
Jezus mnie nie opuści. Postanowiłam,
że jeśli nie będę mogła dalej iść, to się
po prostu wrócę. Nie nastawiałam się,
że muszę dojść do Wąwolnicy. Będę
miała telefon przy sobie. W razie czego
zadzwonię. Nie przypuszczałam jednak, że będzie takie błoto. Wzięłam
gumiaki, co na błoto i padający cały
czas deszcz było bardzo dobre. Z drugiej strony nie były wygodne. Na
szczęście szłam razem z synem Mariuszem, to było nam raźniej.
Spod kościoła Dominikanów —

pierwszej stacji — wyszliśmy o godz.
20.40 w grupie dziesięcioosobowej.
Była tam moja przyjaciółka z mężem,
ale po postoju na Czubach jakoś się
wszyscy rozdzieliliśmy. Dalej szłam
już tylko z synem. Mieliśmy dokładny
opis trasy i mapę, ale trudno było zobaczyć w deszczu. Mieliśmy rozważania na każdą z 14 stacji. Stacje były
przy kościołach oraz przydrożnych
krzyżach i kapliczkach. Wyznacznikiem tych ostatnich były zapalone
lampki ledowe, to łatwiej było je rozpoznać. Jakoś nie pobłądziliśmy, choć
czasem trudno było trafić na właściwą
ścieżkę, zwłaszcza w lesie.
Kiedy zatrzymywaliśmy się przy
stacjach, najpierw było rozważanie i
modlitwa, potem odpoczynek. Jeszcze
w katedrze ks. Mirek Ładniak powiedział, że na 28 kilometrze za 9 stacją
mieszkają tacy państwo, którzy choć
sami nie idą, to będą wszystkich częstować herbatą. I tak było. Dochodząc
do ich domu w pierwszym momencie

Jak pierwszy raz przeczytałam w Internecie o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, to trochę sceptycznie do
tego podeszłam. Niby inicjatywna dobra, ale jednak nie
dla mnie. Ciemno, zimno, samemu szukasz drogi, później nogi bolą – trochę nie wyobrażałam sobie, gdzie w
tym wszystkim jest czas na modlitwę, na rozważanie
męki Chrystusa…
Kiedy jednak Agnieszka zaproponowała mi wspólne
„pielgrzymowanie”, pomyślałam: Dlaczego nie? W końcu każda inicjatywa podjęta z myślą o ofiarowaniu jej
Bogu, jest ważna, nic się w Jego oczach nie zmarnuje.
Z pewnym niepokojem słuchałam informacji o kiepskiej pogodzie, a w konsekwencji rezygnacji części pielgrzymów. No, ale skoro zdecydowałyśmy się na przeżycie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, to Pan Bóg zapewnił
nam odpowiednie do tego warunki ;).
Zatem 13 marca o 19.00 w pełnej gotowości stawiłyśmy się w katedrze na wspólnej Mszy Świętej. Następnie
w małych grupkach rozpoczęliśmy naszą modlitwę Drogi Krzyżowej.
Choć momentami było trudno, pojawiało się zwątpienie, to jednak każdy z nas miał w głowie myśl, że Pan
Jezus przecież wcale nie miał lepszych warunków idąc
na śmierć. Zatem, jak możemy myśleć o sobie, gdy On
tak się dla nas ofiarował? Cisza pomagała także skupić
się i zastanowić nad wolą Bożą w naszym życiu, czego
Bóg ode mnie oczekuje. W końcu nie pojawiłam się tu
przypadkowo. A dzięki pielgrzymowaniu w małej grupce
można było poczuć prawdziwą siłę wspólnoty wyrażającej się właśnie we wspólnej modlitwie.
Dlatego dziękuję Bogu za możliwość poznania osobiście choć odrobiny tajemnicy Jezusa, który z własnej
woli w tak wielkim cierpieniu oddał swe życie za nas. A
każdemu kto zastanawia się, czy warto uczestniczyć w
EDK, mówię: Odwagi! To także czas wielkiej łaski! I za
to wszystko chwała Panu!
Iwona Strojek

myślałam, że to jest jedna ze stacji. Na
bramie wejściowej był podświetlony
napis: Herbata dla EDK. Gospodarze
wynosili na taras termosy z gorącą
herbatą. Normalnie herbaty nie piję, a
ta tak mi smakowała.
Po krótkim, ale bardzo potrzebnym odpoczynku, znowu poszliśmy w
błoto. Była godzina czwarta nad ranem. Do Wąwolnicy przyszliśmy przed
dziewiątą. Nie czułam jakiegoś wielkiego zmęczenia. Nawet po powrocie
do domu nie poszłam spać, dopiero
gdzieś po osiemnastej się zdrzemnęłam. W czasie drogi przeszkadzało mi
tylko błoto, ale dzięki pomocy jakoś
przeszłam najgorsze odcinki.
Jedną z intencji mojej drogi krzyżowej była chęć zadośćuczynienia panu jezusowi za jego drogę krzyżową.
To była moja największa intencja.
Dziękuję Bogu, że udało mi się przejść
tę Drogę Krzyżową. Było to dla mnie
niezwykłe duchowe przeżycie.
Teresa Kaproń

Fot. Arch. Agnieszka Ryfka i Iwonka Strojek

Pierwszy raz poszłam na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Na początku, przy zapisywaniu się, to była prędzej
zwykła ciekawość, czy dam radę wytrwać. Lecz w trakcie
drogi zmieniło się moje nastawienie. Cisza, która panowała, pozwalała na refleksję nad swoim życiem, nad przeżyciem Wielkiego Postu.
Pogoda naprawdę przyszykowała nam ekstremalną
drogę. Błoto, deszcz, zimno, aż chciało się wracać do domu. Wtedy pomoc, słowa otuchy, wsparcie innych osób,
które szły razem ze mną w grupie, dużo dało do dalszego
wędrowania w czasie zwątpienia. Czuło się prawdziwą moc
wspólnoty podczas wspólnej drogi, modlitwy czy czytania
rozważań.
Uważam, że każdy z nas powinien przeżyć taką Ekstremalną Drogę Krzyżową, zmierzyć się z własnymi słabościami, przybliżyć się do tajemnicy Jezusa, oddającego swoje
życie z własnej woli.
Agnieszka Ryfka
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POŚWIĘCENIE KSIĄŻECZEK DO NABOŻEŃSTWA
W niedzielę 8 marca 2015 r na
Mszy św. w dolnym kościele ks. Mariusz, zachęcając dzieci do wypowiedzi, ukazał sens słów Ewangelii o
wypędzeniu przekupniów ze Świątyni Jerozolimskiej. Kościół to dom
modlitwy, gdzie należy oddawać
cześć Bogu. Prawdziwą świątynią
jest Mistyczne Ciało Chrystusa, a
miejscem, gdzie Jezus chce zamieszkać, jest ciało każdego z nas. Zbawiciel mieszka w nas od Chrztu Świętego. Zadaniem człowieka jest chwalić Boga ze wszystkich sił, całą duszą, sercem i umysłem.
Chrystus wyrzucając handlarzy
ukazuje, że w naszym ciele też często
powstaje taki handel i chaos, który
rodzi grzech. Okres Wielkiego Postu
to czas zatroszczenia się o porządek
w sercu, aby Pan Bóg był jedyną i największą miłością. Niech nasze wnętrze będzie świątynią, która chwali
Pana Boga poprzez modlitwę.

Po kazaniu ks. Mariusz poświęcił modlitewniki zachęcając
dzieci i rodziców do częstego korzystania z nich. Są tam piękne
modlitwy i pieśni, które mogą po-

móc, aby nasze życie stało się domem modlitwy i abyśmy dobrze je
przeżyli.
Tekst i zdjęcie Monika Piechnik

UMOCNIENIE WIARY

26 LAT LEGIONU MARYI

Kiedy dowiedziałem się,
że EDK organizowana jest
w Lublinie po raz pierwszy, powiedziałem sobie, że muszę tam
być. Szedłem z konkretnymi
intencjami w grupce 6-cio osobowej. Pogoda nie dopisywała,
przez większość nocy padał
deszcz, szło się ciężko przez
lasy i pola pełne błota. Z każdym krokiem nogi bolały coraz bardziej. Modliłem się w duchu, abym mógł dojść do sanktuarium MB Kębelskiej. Kryzys pojawił się u mnie
przy 10 stacji Drogi Krzyżowej. Nie byłem pewien, czy uda mi się dotrzeć do celu. Jeszcze jedna modlitwa i prośba do Pana Boga. Udało się...
Kiedy dotarliśmy do Wąwolnicy i gdy przyszło mi czytać ostatnie rozważanie 14 stacji, załamał mi się głos. Łzy stanęły mi w oczach, pomyślałem sobie: „Z Tobą Jezu mogę wszystko”.
Kiedy znajomi w pracy pytali się mnie, po co
ty idziesz w taką pogodę, czy nie lepiej ci zostać w
ciepłym łóżku, przecież jesteś zmęczony po całym
tygodniu pracy. Wtedy im odpowiedziałem:
„Robię to dla siebie, żeby się zmierzyć ze swoimi
słabościami. Jesteśmy w okresie wielkopostnym,
czekamy na Zmartwychwstanie naszego Odkupiciela, powinniśmy dać trochę więcej z siebie”.
Chociaż jestem na co dzień listonoszem
i bardzo dużo chodzę, to przyznam się, że tak jak
na EDK nogi jeszcze mnie nie bolały. Trasa 44
km w błocie i w ciągłym deszczu była niezwykle
trudna. EDK to przede wszystkim umocnienie
wiary.
Marcin Dziura
Szafarz
Komunii Św.
Nadzwyczajny
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W piątek 13 marca o godz. 18.00 odprawiona została Msza św. z okazji 26. rocznicy powstania Legionu Maryi w naszej parafii. Eucharystii przewodniczył ks. Prałat
Marian Matusik, dawny jej opiekun. Homilię wygłosił ks. Leszek Sałaga.
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