
Gazetka parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce w Warszawie 

Drodzy Parafianie, nasi Czytelnicy! 
 W marcu mija pierwsza rocznica ukazania się „...u św. Tereski”. Cieszymy się, że dzięki Waszemu wsparciu 

możemy kontynuować to przedsięwzięcie. Na łamach naszej gazetki staramy się przekazywać Wam na bieżąco 

relacje z najważniejszych wydarzeń parafialnych, przedstawiamy portrety świętych,  przybliżamy treść i znacze-

nie obchodzonych świąt kościelnych i patriotycznych, zachęcamy do podejmowania wspólnych inicjatyw. Za 

wszelką pomoc, ofiarę  i zaangażowanie składamy proste: „Bóg zapłać”! 

 W tym numerze szczególną uwagę poświęcamy okresowi Wielkiego Postu, który obecnie przeżywamy, 

przygotowując się na nadejście Wielkanocy. W przygotowaniu tym pomocne będą nam zbliżające się rekolekcje 

wielkopostne, które w tym roku poprowadzi ks. Zbigniew Kapłański. Rekolekcje są dobrym czasem na osobiste 

przemyślenia, podnoszenie się z upadku i „zaczynanie od nowa”. Z myślą o tym czasie ks. Zbigniew przygotował 

dla nas rozważania Drogi Krzyżowej, które publikujemy w naszej gazetce. 

 Nasza parafianka, pani Joanna, wspomina siostrę Wincentynę, która przez wiele lat była nieocenioną pomo-

cą w codziennym funkcjonowaniu naszej parafii. Pani Agnieszka przygotowała dla nas wybór fragmentów z Listu 

bł. Jana Pawła II do kobiet, a pan Jerzy kontynuuje cykl artykułów o  losach naszej parafii, który cieszy się popu-

larnością wśród naszych Czytelników. Bardzo nas cieszy, iż coraz więcej osób włącza się w tworzenie gazetki pa-

rafialnej. 

 Choć trwamy w pokutnym okresie Wielkiego Postu, nadzieją naszą  jest Zmartwychwstanie Chrystusa. 

Uczestnicząc w nabożeństwach pasyjnych, rekolekcjach, korzystając z sakramentu pokuty, przygotujmy się du-

chowo do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Życzymy Wam, aby radość tych Świąt  napełniła serca nadzieją, a 

Chrystus Zmartwychwstały obdarzył łaskami. 

Wasza Redakcja 

Porządek Mszy św. i nabożeństw w okresie Wielkiego Postu, 
Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych  

• Droga Krzyżowa - piątek, godz. 17:00 (w Wielki Piątek o godz. 15:00); 

• Gorzkie Żale - niedziela, godz. 17:00; 

• Rekolekcje wielkopostne (17-23.03.2013) - nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Zbigniew Kapłański podczas 
wszystkich niedzielnych Mszy św. oraz od poniedziałku do środy w czasie Mszy św. o godz. 8:00 i 18:00.  

• Liturgia Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek, 28.03.2013) - godz. 18:00; 

• Liturgia Męki Pańskiej (Wielki Piątek, 29.03.2013) - godz. 18:00; 

• Liturgia Wigilii Paschalnej (Wielka Sobota, 30.03.2013) - godz. 18:00; 

• Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (niedziela, 31.03.2013) - godz. 6:00 (Msza św. rezurekcyjna), 
8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 18:00; 

• Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych (poniedziałek wielkanocny, 01.04.2013) - godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 
13:00 i 18:00. 



…czyli historia kościoła i parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce 
 Drodzy Czytelnicy, zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy nasz cykl, w ramach którego przybliżamy losy naszej 
parafii i kościoła, które dla wielu z nas są nieznane.  

 W tym numerze zamieszczamy trzecią  część kroniki powstania i budowy naszej świątyni omawiającą ważne wy-
darzenia już z czasu wojny. Tekst oparty jest w całości na zapisach w Księdze Parafii założonej w 1938 roku i systema-
tycznie do dziś prowadzonej przez Księdza Proboszcza. Stylistykę, słownictwo i ortografię zachowano zgodnie 
z zapisem oryginalnym. 

Historia powstania parafii i budowy kościoła na Powiślu w Warszawie - cz. III 

 „W czasie wybuchu wojny Ks. Pieniążek został powołany jako kapelan rezerwy do wojska. Przy kościele został 
tylko proboszcz i prefekt ks. W. Skalski. W czasie oblężenia Warszawy dzielnica Powiśle była dzielnicą bardzo niebez-
pieczną ze względu na elektrownię i mosty: Kierbedzia, kolejowy i Poniatowskiego. Obaj jednak kapłani dosłownie ani 
na chwilę nie opuścili parafji. Wszystkie dosłownie budynki dookoła Kościoła zostały jużto zburzone, jużto poważnie 
uszkodzone. Jedynym budynkiem nieuszkodzonym (z wyjątkiem wybicia szyb i zdemolowania kanalizacji) okazała się 
plebania, chociaż na trotuarze tuż przed plebanią padły dwie bomby burzące, które uszkodziły wysoki, piękny parkan 
przed plebanją i zdemolowały kanalizację. Na Kościół natomiast padło trzy szrapnele, jeden we fronton Kościoła i dwa 
na dach, który został częściowo uszkodzony.  

 W przeddzień Kapitulacji Warszawy uderzyła w Kościół bomba burząca, która wpadła nad wielkim ołtarzem, 
przebiła sklepienie i wybuchła w podziemiach. Skutki uderzenia tej bomby dużego jak się okazało kalibru były bardzo 
poważne. Podziemia na których wznosi się Wielki Ołtarz zostały doszczętnie zdruzgotane, posadzka betonowa w kilku 
miejscach zupełnie zniszczona, ściana po prawej stronie wielkiego ołtarza zarysowana na wylot, zarysowane zostały 
też ściany wieży jeszcze nie wykończonej. Wtedy okazało się, iż dobrze się stało, że nie można było przed wojną ułożyć 
posadzki, dlatego że zostałaby zniszczona.  

 Jak tylko nastąpiło zawieszenie broni, ks. proboszcz zakrzątnął się około naprawienia szkód wynikłych wskutek 
działań wojennych. Zabetonowano dość dużą dziurę w sklepieniu nawy głównej, powstałą wskutek uderzenia szrapne-
la, jakoteż dziurę powstałą od bomby. Przełożono blachę miedzianą na całym kościele, gdyż w wielu miejscach została 
zniszczona. Zbudowano sklepienia pod wielkim ołtarzem zupełnie zrujnowane i zabetonowano wyrwy w posadzce be-
tonowej. Wskutek zniszczenia części blachy na dachu na 46 metrach kwadratowych powierzchni położono papę bitu-
minową. 

 Pęknięcia ścian w kościele po nałożeniu plomb stwierdzających czy mur nie odchodzi z pionu pozostawiono bez 
reparacji, gdyż Komisja architektoniczna orzekła, że nie są to uszkodzenia niebezpieczne, a celowiej będzie jeżeli się je 
naprawi podczas wykończenia wieży. Pozatem oszklono cały Kościół i plebaniję oraz naprawiono zupełnie zepsutą ka-
nalizację. Przy omawianiu tych rzeczy należy zaznaczyć, że podczas wybuchu bomby nic nie ucierpiało tabernakulum, 
chociaż prowizoryczny ołtarz był bardzo pogruchotany. 

 Szczęśliwie się złożyło, że nie można było położyć posadzki przed wojną, gdyż wskutek wybuchu bomby 
w podziemiach uległaby w znacznej części zniszczeniu. Nie można też było położyć jej zaraz po ustaniu działań wojen-
nych z powodu braku cementu, a co za tem idzie bardzo wysokich jego cen. Dopiero w pierwszej połowie listopada 
1939 r. udało się ks. proboszczowi sprowadzić po cenach przedwojennych wagon cementu i zaraz rozpoczęto układa-
nie posadzki, którą to pracę zakończono w pierwszych dniach grudnia. 

  Z inwestycji w Kościele należy jeszcze wymienić nabycie mensy i tabernakulum do Wielkiego Ołtarza nabytych 
okazyjnie od p. Węgrzeckiego a przeznaczonych pierwotnie do jednego z Kościołów na kresach. Mensa i tabernakulum 
wykonane z drzewa dębowego w jasnym kolorze, bogato złocone, stanowią faktycznie wielki ołtarz tylko bez wyższych 
kondygnacyj. Nad nimi Krzyż w ramie na tle fioletowego sukna z figurą Pana Jezusa prawie naturalnej wielkości.  

 Ks. proboszcz nabywając te rzeczy zdawał sobie doskonale sprawę, że nie jest to ostateczne załatwienie sprawy, 
gdyż wszystkie ołtarze w przyszłości będą wykonane z marmuru. Nastąpi to jednak dopiero za kilkanaście, a może 
i więcej lat, gdyż na pierwszym miejscu należy wykonać rzeczy niezbędniejsze jak kaplica przedpogrzebowa, galerje 
i stałe na nie schody, boczne drzwi i wiele innych rzeczy.  

 Dotychczasowy wielki ołtarz wskutek braku czasu na jego wykończenie raził swoją pierwotnością, wciąż nowy 
ołtarz gustowny ma służyć przejściowo do czasu zbudowania marmurowego stałego ołtarza. Pozwoliłem to sobie za-
znaczyć aby zrozumiano moje stanowisko.” 

Wstęp i opracowanie: Jerzy Tempski 



List bł. Jana Pawła II do kobiet 

 Drodzy Czytelnicy, w związku z obchodzonym 8 marca Dniem Kobiet zachęcamy Was do lektury fragmentów 
listu, który bł. Jan Paweł II skierował do wszystkich pań.  

„Do was, kobiety całego świata, kieruję moje serdeczne pozdrowienie! 

 Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadcze-
nia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego 
pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia. 

 Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne 
obdarowywanie się służyć komunii i życiu. 

 Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne 
bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. 

 Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, go-
spodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury 
zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowanie bardziej ludzkich struk-
tur ekonomicznych i politycznych. 

 Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa Słowa Wcielonego, 
otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu „oblubieńczą” odpo-
wiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem. 

 Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz 
właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi. 

 Ale - jak wiemy - samo podziękowanie nie wystarczy. Jesteśmy, niestety, spadkobiercami dziejów pełnych uwa-
runkowań, które we wszystkich czasach i na każdej szerokości geograficznej utrudniały życiową drogę kobiety, zapo-
znanej w swej godności, pomijanej i niedocenianej, nierzadko spychanej na margines, a wreszcie sprowadzanej do roli 
niewolnicy. Nie pozwalało jej to być w pełni sobą i pozbawiało całą ludzkość prawdziwych bogactw duchowych. Z pew-
nością niełatwo ustalić dokładnie odpowiedzialność za ten stan rzeczy, z uwagi na głęboki wpływ wzorców kulturo-
wych, które w ciągu wieków kształtowały mentalność i instytucje. Ale jeśli, zwłaszcza w określonych kontekstach hi-
storycznych, obiektywną odpowiedzialność ponieśli również liczni synowie Kościoła, szczerze nad tym ubolewam. 
Niech to ubolewanie stanie się w całym Kościele bodźcem do odnowy wierności wobec ducha Ewangelii, która właśnie 
w odniesieniu do kwestii wyzwolenia kobiet spod wszelkich form ucisku i dominacji, głosi zawsze aktualne orędzie 
płynące z postawy samego Chrystusa. On bowiem, przezwyciężając obowiązujące w kulturze swej epoki wzory, przyj-
mował wobec niewiast postawę otwartości, szacunku, zrozumienia i serdeczności. W ten sposób czcił w kobiecie ową 
godność, którą ma ona od początku w planie i miłości Boga. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia patrzymy na Chrystusa, 
nasuwa się pytanie: w jakiej mierze Jego orędzie zostało przyjęte i urzeczywistnione? 

 Tak, nadeszła pora, by z odwagą, jakiej wymaga pamięć i ze szczerym poczuciem odpowiedzialności popatrzeć 
na długie dzieje ludzkości, w które kobiety wniosły wkład nie mniejszy niż mężczyźni, a w większości przypadków 
w warunkach o wiele trudniejszych. Myślę w szczególności o kobietach, które umiłowały kulturę i sztukę oraz im się 
poświęciły, mimo niesprzyjających warunków, często pozbawione jednakowego dostępu do oświaty, niedoceniane, 
narażone na niezrozumienie, a nawet na brak uznania ich wkładu intelektualnego. Z rozlicznych dzieł dokonanych 
przez kobiety w ciągu dziejów, bardzo niewiele, niestety, daje się opisać przy pomocy metod historiografii naukowej. 
Chociaż czas zatarł wiele materialnych świadectw ich działania, nie sposób nie dostrzec ich błogosławionego wpływu 
na życie kolejnych pokoleń aż do naszych czasów. Ludzkość zaciągnęła ogromny dług wobec tej „tradycji” kobiecej. Jak-
że często oceniano kobietę w przeszłości i ocenia się jeszcze dzisiaj bardziej według wyglądu zewnętrznego niż jej 
zdolności, profesjonalizmu, inteligencji, bogactwa wrażliwości, czyli ostatecznie według jej godności! 

 A cóż powiedzieć można o przeszkodach, które w tylu częściach świata nadal nie pozwalają kobietom włączyć się 
w pełni w życie społeczne, polityczne i gospodarcze? Wystarczy pomyśleć, w jak trudnej sytuacji stawia często kobiety 
dar macierzyństwa, któremu ludzkość zawdzięcza swoje przetrwanie i który powinien być odpowiednio doceniany. 
Z pewnością pozostaje wciąż jeszcze wiele do zrobienia, aby kobieta i matka nie była dyskryminowana. Sprawą naglącą 
jest uzyskanie we wszystkich krajach rzeczywistej równości praw osób, a więc równej płacy za tę samą pracę, opieki 
nad pracującą matką, możliwości awansu zawodowego, równości małżonków z punktu widzenia prawa rodzinnego, 
oraz uznania tego wszystkiego, co wiąże się z prawami i obowiązkami obywateli w ustroju demokratycznym. 

 Moje podziękowanie kobietom jest przeto usilnym apelem, aby wszyscy, a w szczególności państwa i organizacje 
międzynarodowe uczyniły wszystko, co konieczne dla przywrócenia kobietom pełnego poszanowania ich godności 
i roli. W związku z tym nie mogę nie wyrazić mego podziwu dla kobiet dobrej woli, które poświęciły się obronie swojej 
 



kobiecej godności, walcząc o podstawowe prawa społeczne, ekonomiczne i polityczne i które podjęły tę odważną inicja-
tywę w okresie, gdy ich zaangażowanie było uważane za wykroczenie, oznakę braku kobiecości, objaw ekshibicjoni-
zmu, a nawet grzech! 

 Maryjo, Królowo miłości, czuwaj nad kobietami i nad ich posłannictwem w służbie ludzkości i pokojowi oraz 
w dziele szerzenia królestwa Bożego! 

 Z moim Błogosławieństwem Apostolskim.  

Jan Paweł II 

Watykan, List do Kobiet (fragmenty), 29.06.1995  

Wybór i opracowanie: Agnieszka Kurek-Zajączkowska 

Czekamy na wybór nowego papieża... 
 W Kościele rzymskokatolickim trwa obecnie okres tzw. sedewakancji  (od łac. Sedevacante, czyli stan nieobsadze-
nia Stolicy Apostolskiej), powstały w wyniku abdykacji Benedykta XVI i jego odejścia na emeryturę z dniem 28 lutego 
br. Okres ten zakończy się z chwilą wyboru nowego następcy św. Piotra, a więc  prawdopodobnie między 10 a 30 marca 
2013 roku. 

 Obecnie tymczasowo władzę zwierzchnią w Kościele sprawuje - zgodnie z przepisami prawa kanonicznego - Ko-
legium Kardynalskie pod przewodnictwem dziekana Kolegium, kard. Angelo Sodano (ur. w 1927). Z kolei kardynał ka-
merling Tarcisio Bertone (ur. w 1934, salezjanin, obecny sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej) sprawuje funkcję głowy 
państwa watykańskiego i odpowiada za kierowanie sprawami bieżącymi państwa. 

 Wybór nowego papieża określa się ogólnym mianem konklawe. Słowo pochodzi z języka łacińskiego con clave  
i znaczy tyle, co ‘’zamknięte na klucz’’. Jest to nawiązanie do faktu zamknięcia pomieszczenia, w którym zgromadzeni są 
kardynałowie-elektorzy dokonujący wyboru nowego papieża. 

 Jeszcze do III wieku biskupa Rzymu wybierało duchowieństwo miasta, biskupi z sąsiednich miejscowości, a także 
lud rzymski. W miarę upływu czasu pozycja ludu spadała, począwszy od zastosowania zwykłej aklamacji aż do całkowi-
tego usunięcia roli świeckich przy wyborze papieża rzymskiego. Dziś nowego papieża wybierają kardynałowie 
(dawniej członkowie rzymskiego kleru) zbierający się w Kaplicy Sykstyńskiej, oddzieleni od świata zewnętrznego 
– stąd też nazwa konklawe.  

 Od 1179 roku, na mocy dekretu wydanego przez papieża Aleksandra III podczas III Soboru Laterańskiego, 
do wyboru biskupa Rzymu uprawnieni są tylko kardynałowie, którzy wskazują nowego papieża większością 2/3 gło-
sów. Papieżem może zostać teoretycznie każdy ochrzczony, dorosły mężczyzna. Do tej pory jedynym papieżem wywo-
dzącym się spoza grona kardynalskiego był Urban VI (Bartolomeo Prignano, arcybiskup Bari).  

 Na drugim soborze w Lyonie (1274 r.) postanowiono przeciwdziałać przeciągającym się w nieskończoność wybo-
rom papieża i na wypadek niezdecydowania kardynałów mieli oni przez osiem dni dostawać tylko chleb, wodę i wino. 
Decyzję tę podjął Grzegorz X, który na swój wybór czekał aż trzy lata – było to dotychczas najdłuższe konklawe w histo-
rii Kościoła. 

 Kardynałowie zgromadzeni na konklawe głosują  indywidualnie, tajnie, na piśmie. Zgodnie z przepisami prawa 
w głosowaniu może brać udział 120 kardynałów, co stanowi dostateczną reprezentację ogółu Kolegium Kardynałów, 
dziś liczącego 207 kardynałów, spośród których 117 posiada prawo uczestniczenia w konklawe. Głosowanie prowadzo-
ne jest na kolejnych sesjach rano i po południu. 

 W układzie narodowym w skład Kolegium Kardynalskiego wchodzi: 61 kardynałów z Europy (w tym m.in. 28 
z Włoch, 6 z Hiszpanii, 5 z Niemiec i po 4 z Francji i Polski - kard. St. Dziwisz, Z. Grocholewski, K. Nycz i St. Ryłko),  19 
kardynałów z Ameryki Łacińskiej (w tym m.in. 6 z Brazylii, 3 z Meksyku i 2 z Argentyny), 14 kardynałów z Ameryki 
Północnej (11 z USA i 3 z Kanady), 11 kardynałów z Afryki oraz 11 kardynałów z Azji (w tym 5 z Indii) i 1 kardynał 
z Australii. 

 W oczekiwaniu na wyniki wyboru nowego papieża warto zwrócić uwagę na słowa, jakie wygłosił kard. Joseph 
Ratzinger, 15 kwietnia 1997 roku, na temat udziału Ducha Świętego w konklawe. 

 W jaki sposób Duch Święty wpływa na wybór papieża? […] Czy konklawe może działać wbrew woli Ducha 
i "wszystko zaprzepaścić"? 

Nie twierdzę, że Duch Święty uczestniczy w wyborze papieża w sensie dosłownym (…). Natomiast Duch Święty nie tyle trzy-
ma rękę na pulsie, ile pełni rolę dobrotliwego nauczyciela, zostawiając nam swobodę działania, ale nie spuszczając nas 
z oka. Rolę Ducha Świętego należy rozumieć bardziej elastycznie. On nie narzuca, na którego kandydata mamy głosować. 
Zapewne chroni nas przed tym, abyśmy wszystkiego nie zaprzepaścili. 



  Słowa przytoczone świadczą o otwartości intelektu późniejszego papieża Benedykta XVI i Jego przenikliwym 
widzeniu spraw. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy spotykali się z mądrością tego wielkiego człowieka. 

 

Opracowanie: Jerzy Tempski   

Źródła: www.deon.pl, www.parafia.turek.pl, www.ekai.pl, www.pl.wikipedia.pl 

Msza św. w intencji śp. siostry Wincentyny 
 31 marca mija sześć lat od śmierci siostry Wincentyny - 
urszulanki, długoletniej zakrystianki w naszym parafialnym ko-
ściele. Myślę, że wszyscy Ją pamiętają, wszyscy Ją kochają 
i wszyscy modlą się za Nią. 

 Jej zdjęcia znajdują się zapewne w wielu albumach ro-
dzinnych. Nie, nie pozowała do żadnego z nich, ale to Ona poda-
wała zawsze wodę święconą do chrztu naszych dzieci. Wodę, 
którą, jak mówią niektórzy, podgrzewała uprzednio, by dziecku 
było przyjemniej. Siostra Wincentyna z pogodną twarzą, 
uśmiechnięta, życzliwa, zawsze zajęta. Nie pamiętam, bym wi-
działa ją siedzącą. Myślę, że i w niebie krząta się bez ustanku, 
szepcąc pacierz. 

  

Msza Święta w Jej intencji zostanie odprawiona w Wielkanoc, 31 marca, o godzinie 10:00. 

Joanna Jackowska 

Wielkanoc, a zatem również Procesja Rezurekcyjna 
 Zbliża się Wielkanoc. Zapewne i w tym roku  będziemy uczestniczyć w pięknej  celebracji uroczystości wielka-
nocnych. Po Wielkim Poście nastąpi Wielki Tydzień, święcenie pokarmów w Wielką Sobotę i Procesja Rezurekcyjna 
w wielkanocny poranek. 

 I właśnie o procesji chciałam słów kilka. Zadaję sobie/nam pytanie – czy znajdą się ochotnicy do noszenia cho-
rągwi? Od pewnego czasu jest z tym problem. Powoli starsza generacja traci siły, a dźwiganie chorągwi to duży wysi-
łek.  Tuż przed procesją odbywa się nerwowe wyszukiwanie panów, którzy, niestety w większości, odmawiają. 

 Apeluję więc już teraz do Was, silni panowie, a jest Was przecież wielu: przejmijcie to ciężkie brzemię od 
starszych wiekiem, uświetnijcie naszą parafialną Procesję Wielkanocną. Niech na naszych ulicach pojawią się 
wszystkie piękne chorągwie. Niech całe Powiśle zobaczy, że parafianie od świętej Teresy z Tamki radują się całym 
sercem! 

Joanna Jackowska 

  

Wszyscy Panowie chętni do włączenia się w Procesję Rezurekcyjną proszeni są o zgłaszanie się do zakrystii. 

Dziękujemy za pontyfikat Benedykta XVI i modlimy się w intencji jego następcy 
 W każdy czwartek po Mszy św. o godz. 8:00 (czyli około 8:30) w naszym kościele dziękujemy Bogu za pontyfi-
kat papieża Benedykta XVI, prosząc jednocześnie we wspólnej modlitwie o dalsze łaski dla niego, a dla Kolegium 
Kardynalskiego - o dar Ducha Świętego podczas konklawe. 

 Zachęcamy wszystkich do włączenia się we wspólną modlitwę. 



Wielki Tydzień i Wielkanoc 
 Warto przygotować się do tego czasu, aby z pełnym zrozumieniem uczestniczyć w nabożeństwach i Mszach św., 
które zostaną wówczas odprawione. Podążając za tą myślą przygotowaliśmy dla Was, Drodzy Czytelnicy, krótki 
„Przewodnik po Wielkim Tygodniu”, który - mamy taką nadzieję - pozwoli nam wszystkim głęboko przeżyć te naj-
ważniejsze dla Kościoła Katolickiego Święta. 

„Przewodnik po Wielkim Tygodniu” 

 Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową czyli Męki Pańskiej, a kończy Niedzielą Zmartwychwstania 
Pańskiego. Te dwa punkty spinają ze sobą najważniejsze wydarzenia zbawcze: począwszy od triumfalnego wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy, poprzez Jego mękę i śmierć na krzyżu, aż do chwalebnego Zmartwychwstania. Wielki Tydzień 
ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła, że nie dopuszcza nawet uroczystości. Z tego względu w tym roku uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego, przypadająca na dzień 25 marca, została przeniesiona na poniedziałek, 8 kwietnia, 
który jest pierwszym dniem po oktawie Wielkanocy. 

 Obrzędy liturgiczne Wielkiego Tygodnia są tak ze sobą zestawione, aby pobudzić nas do refleksji, doprowadzić 
do pojednania z Bogiem i ludźmi, i wzbudzić wielką wdzięczność za dar odkupienia, jaki otrzymaliśmy od Boga. 
Oprócz bogactwa Liturgii Słowa i tekstów liturgicznych, obrzędy Wielkiego Tygodnia posługują się bogatym językiem 
znaków i symboli: np. palmy, „ciemnicy”, Grobu Pańskiego, krzyża, ognia, światła, wody, itd. 

 Liturgia Wielkiego Poniedziałku, Wtorku i Środy ukazuje nam Chrystusa jako sługę, który składa dobrowolnie 
swoje życie, aby wprowadzić nas do Królestwa Ojca. Nie może temu przeszkodzić grzech zdrady (Judasza) i nie-
wdzięczności człowieka. Szczególnie ważne są trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia, zwane Triduum Paschalnym, 
które stanowią szczyt całego roku liturgicznego. Obchody te rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończą nie-
szporami Niedzieli Zmartwychwstania. Niech każdy z nas dołoży wszelkich starań, aby dni Wielkiego Tygodnia prze-
żyć owocnie. Potrzebne jest do tego posprzątanie nie tylko domu, ale przede wszystkim swojego serca - poprzez po-
kutę i oczyszczenie, a przede wszystkim pokutę sakramentalną (spowiedź). Niech również poniższe opracowanie, 
w którym przybliżymy niezwykłą symbolikę tych dni, pomoże nam głębiej przeżyć pamiątkę tych niezwykłych wyda-
rzeń. 

 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej  

W tym dniu obchodzimy pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, podczas którego wiwatujące 
tłumy rzucały pod jego nogi liście palmy. 

Chrystus jako zapowiadany Mesjasz bierze w posiadanie miasto królewskie, inaugurując w ten sposób swoje 
Królestwo, do którego należą ci, którzy pójdą za nim pełni pokory, miłości i posłuszeństwa aż do śmierci. Triumfalny 
wjazd do tego miasta jest zapowiedzią „owego niebieskiego Jeruzalem”, do którego wprowadzi nas Chrystus, kiedy 
w majestacie i z mocą przyjdzie na końcu czasów. Symbolizuje to procesja z palmami, w której idziemy za Chrystu-
sem -  naszym Królem. 

Palma oznacza zwycięstwo i nagrodę zwycięstwa, ponieważ zawsze promieniuje świeżością zieleni i jest nie-
pokonana przez pustynne burze i żar słońca. Ludy Wschodu mówią o niej: Król oazy zanurza swoje stopy w wodzie, 
a swoją głowę w ogniu nieba. Palma jest również symbolem życia, bo czerpie życiodajną wodę i w pełni rozkwita. 
Na kartach Pisma Świętego znajdujemy ją m. in. w Psalmie 92, 13-15: Sprawiedliwy zakwitnie jak palma (…) Zasadzeni 
w domu Pańskim rozkwitną się na dziedzińcach naszego Boga. Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze 
żywotni (por. Ps 1,3 i Jr 17,7). Według św. Augustyna gałązki palm są znakami uwielbienia, które głoszą zwycięstwo 
Chrystusa nad szatanem. Dlatego w Niedzielę Palmową radośnie witając Chrystusa Króla zapewniamy go, że wraz 
z wszystkimi męczennikami i świętymi pragniemy odnieść zwycięstwo nad światem i własnymi słabościami, aby mieć 
udział w zwycięstwie zmartwychwstania Chrystusa. O tych, którzy odnieśli to zwycięstwo św. Jan  mówi: stoją przed 
tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy (Ap 7,9). W naszych polskich warunkach bardzo czę-
sto palmę zastępuje się gałązkami wierzbowymi, które mają taka samą symbolikę. 

 Po odczytaniu Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, następuje kolekta, a  więc modlitwa, po której usły-
szymy czytania wprowadzające nas bezpośrednio w Mękę Pańską, która w tym dniu stanowi apogeum Liturgii Słowa. 

  
 



 Liturgia Niedzieli Palmowej jest zatem rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz 
czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej według jednego z 3 Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę 
Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku). W opisie Męki Pańskiej widzimy Chrystusa Króla, 
w koronie z ciernia, w szacie purpurowej i z trzciną w ręce. Wszystkie te symbole zdawałyby się zaprzeczać kró-
lewskiej godności Chrystusa. Cierń, spotykamy już w księdze rodzaju: Przeklęta niech będzie ziemia z twego  
powodu (…) Cierń i oset będzie ci ona rodziła (Rdz 3,17) - tak powiedział Bóg do Adama, który spożył zakazany owoc.  
Cierń jest więc symbolem grzechu i oznacza również tych, którzy słuchają słowa (Bożego), lecz potem odchodzą 
 i przez troski, bogactwo i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu (przypowieść o siewcy Łk 8,14).  
Korona z ciernia oznacza, że Chrystus jest Nowym Adamem, który przyszedł uleczyć grzeszników, biorąc ich cierpie-
nia na siebie. Purpura uchodziła za jeden z najpiękniejszych kolorów. Kolor ten uzyskiwano z barwnika, który posia-
dały morskie ślimaki zwane szkarłatnikami stąd też w Ewangelii Marka jest mowa o szacie szkarłatnej, co stanowi 
zamienną nazwę dla szaty purpurowej. Purpura była barwą świętą, boską, królewską, była kolorem życia, gdyż przy-
pominała kolor życiodajnej krwi. Dziś dzięki Chrystusowi, obok wymienionych powyżej przymiotów, jest również ko-
lorem gotowości przyjęcia śmierci męczeńskiej- taki kolor noszą biskupi i kardynałowie. Trzcina oznacza coś, co jest 
chwiejne (por. Mt 11,7). Czy jednak Królestwo Chrystusa, tak jak sądzili ówcześni żołnierze, jest chwiejne, skoro trwa 
już ponad 2000 lat ? Na to pytanie odpowiedzmy sobie sami. W liturgii Niedzieli Palmowej Kościół pokazuje nam dwa 
kontrastujące ze sobą obrazy, podkreślając, w ten sposób, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie 
związane.  

 

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej 

W Wielki Czwartek gromadzimy się na wieczornej liturgii, podobnie jak uczniowie w wieczerniku na Ostatniej 
Wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Weźmie 
chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Zanim odejdzie do Ojca zostawi nam testament 
miłości. Tym testamentem jest On sam. Pozostał bowiem z nami pod osłoną znaków sakramentalnych, zwłaszcza Eu-
charystii i kapłaństwa, których ustanowienie wspominamy właśnie w Wielki Czwartek. 

Liturgia Słowa rozpoczyna się opisem uczty paschalnego baranka, którego spożywał naród wybrany w noc 
wyjścia z niewoli Egipskiej – Pascha (przejście). Baranek był składany w ofierze, na przebłaganie za grzechy. Naszym 
przebłaganiem - a więc naszym barankiem, który gładzi nasze grzechy - jest Chrystus. I to o Nim powiedział Jan 
Chrzciciel: Oto Baranek Boży. 

Tę ucztę paschalną, którą spożywali Izraelici, Chrystus wzbogacił o nowe treści. Nowy Izrael – Lud Boży 
to wszyscy, którzy porzucają niewolę grzechu nie dla jakiejś nowej ziemi, ale dla Królestwa Bożego. Izraelici, krwią 
zabitego baranka skrapiali odrzwia na znak pojednania z Bogiem, a my będziemy śpiewać w refrenie psalmu: krew 
Zbawiciela to Kielich Przymierza. To przymierze zawarł Bóg z każdym z nas. 

Odchodząc Chrystus zobowiązał nas do wzajemnej miłości. Zostawił nam wymowny przykład umywając 
uczniom nogi. W Izraelu tę czynność wykonywał służący wobec swego Pana. Obrzęd ten, chociaż ma miejsce tylko raz 
w roku i jest sprawowany w niewielu parafiach, stanowi pewien wzór postępowania dla prezbiterów, którzy zawsze 
powinni mieć świadomość tego, że są sługami. Jednak my musimy pamiętać także, że jesteśmy owcami, a ksiądz 
nie będzie spełniał swojej posługi, gdy to owce będą chciały go paść i nim kierować. To pasterz ma za zadanie paść 
owce, a nie odwrotnie.  

Na koniec liturgii Wielkiego Czwartku Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do ołtarza Adoracji, zwane-
go również ciemnicą - jest to symboliczne miejsce, znak więzienia, w którym Chrystus oczekiwał na rozprawę przed 
Sanhedrynem. Całość kończy obrzęd obnażenia ołtarza, na znak dokonanego spustoszenia, zdrady, opuszczenia 
i śmierci Jezusa. Dawniej w starożytnych bazylikach po Mszy Wieczerzy Pańskiej ołtarze burzono, aby w sobotę je od-
budować. Wymownym znakiem jest również brak obrzędów zakończenia liturgii.  

 

Wielki Piątek 

 Jest to dzień, w którym Kościół nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej, czyli Mszy św. Liturgia rozpoczyna się 
od wejścia celebransa - w szatach koloru czerwonego (symbol męczeństwa) - i asysty w zupełnej ciszy. Po dojściu 
do ołtarza kapłan w imieniu nas wszystkich - wyrażając poczucie małości w obliczu Boga – Człowieka, który oddał 
swoje życie, aby nas odkupić – pada na twarz i leży krzyżem. W ten sposób jeszcze w starożytności wyrażano najwyż-
szy szacunek i akt adoracji. Zauważmy, że liturgia ta nie posiada obrzędów wstępnych (np.: znak krzyża, 
 



pozdrowienie), świadczy to o ciągłości wydarzeń, które rozpoczęły się w Wieczerniku, a które wczoraj rozważaliśmy. 
Po krótkiej modlitwie, następuje liturgia Słowa, a rozpoczyna ją proroctwo Izajasza. Imię Izajasz pochodzi z języka 
hebrajskiego   i oznacza Jahwe jest zbawieniem. Proroctwo to, na sześć wieków przed (Jeszajahu ,)ְיַׁשְעָיהּו
Chrystusem, dokładnie opisuje cierpienia obiecanego Mesjasza i jest niezwykle spójne z opisami męki Jezusa, które 
przekazują nam Ewangelie. Centralnym punktem liturgii Słowa staje się rozważanie opisu Męki Pańskiej według na-
ocznego świadka i jedynego ucznia, który stał pod krzyżem, Świętego Jana.  Liturgię Słowa kończy uroczysta modli-
twa powszechna. 

 Kolejną częścią wielkopiątkowego nabożeństwa jest Adoracja Krzyża. Do świątyni wnosi się przykryty tkaniną 
krzyż z wizerunkiem umęczonego Chrystusa. Dziś krzyż kojarzymy bezpośrednio z Chrystusem i Jego ofiarą, jednak 
w czasach Jezusa krzyż był znakiem hańby, a na śmierć krzyżową skazywano największych zbrodniarzy. To właśnie 
dzięki Chrystusowi krzyż stał się znakiem miłości, Bożej nauki i zwycięstwa, bowiem na nim „zawisło Zbawienie 
świata”. Przy śpiewie antyfony, kapłan odsłania najpierw wierzchołek, później prawe ramię i ostatecznie cały krzyż. 
Księża, a następnie wszyscy wierni podchodzą do krzyża, aby przez przyklęknięcie i symboliczny pocałunek wyra-
zić osobiste przyjęcie odkupienia.  

 Adoracja Krzyża prowadzi nas do Komunii św. W ten sposób możemy wyraźniej odczuć ścisły związek, jaki ist-
nieje między ofiarą Chrystusa, jaka dokonała się na krzyżu, a Eucharystią, będącą źródłem życia. To dzięki ukrzyżo-
waniu możemy uczestniczyć w uczcie Baranka, a Komunia św. jest pokarmem, który otrzymujemy z Drzewa Krzyża – 
Drzewa nowego i nieśmiertelnego życia.  

 Zgodnie z wielowiekową tradycją po Komunii św. Najświętszy Sakrament jest procesyjnie przenoszony do Gro-
bu Pańskiego. W ten sposób Grób wypełnia prawdziwa obecność Chrystusa. Procesja do Grobu Pańskiego jest typowo 
polskim zwyczajem. Figura martwego Chrystusa umieszczona w Grobie wskazuje na śmierć Zbawiciela. Ponad nią 
kapłan umieszcza monstrancję, a w niej żywego Eucharystycznego Chrystusa. Symbolika Grobu Pańskiego pokazuje 
nam, że śmierci Chrystusa nie można rozpatrywać w oderwaniu od Jego Zmartwychwstania, a za sprawą Jego ofiary, 
także na naszą śmierć nie powinniśmy patrzeć wyłącznie w jej ziemskim wymiarze. 

 Podobnie jak ma to miejsce w Wielki Czwartek, również liturgia Wielkiego Piątku nie posiada obrzędów zakoń-
czenia. 

 

Wielka Sobota 

 Wielka Sobota jest dniem, w którym nie odprawia się Eucharystii ani innych nabożeństw, za wyjątkiem Liturgii 
Godzin, która treściowo koncentruje się na Grobie Pańskim. 

 W tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Zwróćmy uwagę, by świadomie uczestniczyć w tym 
obrzędzie - bardzo często podczas poświęcenia czynimy na sobie Znak Krzyża św., jakbyśmy nie dostrzegali, że słowa 
poświęcenia wypowiadane przez kapłana dotyczą mięsa, wędlin, jajek i innych pokarmów, a nie zgromadzonych 
wiernych. Nie zapominajmy również, iż Wielka Sobota to dzień, w którym nawiedzamy Grób Pański i czuwamy 
na modlitwie. 

 

Wigilia Paschalna 

 Za czasów Chrystusa dzień rozpoczynał się po zachodzie słońca. Z tego względu Wigilia Paschalna przynależy 
już do liturgii Wielkanocnej. 

 Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, bo w niej przeżywamy ta-
jemnicę paschy (przejścia) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Uobecnią nam ją przede wszystkim 
dwa sakramenty paschalne – Chrzest i Eucharystia, będące ośrodkiem tej liturgii. Wigilia Paschalna koncentruje się 
wokół nowego życia w Chrystusie, stąd też pełna jest symboli życia takich jak światło, słowo, woda i uczta. Symbole te 
stanowią główną treść kolejnych części liturgii. 

 Wigilię Paschalną rozpoczyna Liturgia Światła. Kapłan święci ogień i Paschał (świecę) – są to symbole Chrystu-
sa, Pana wiekuistej światłości świata. Podczas poświęcenia w Paschale żłobiony jest krzyż, pierwsza i ostatnia litera 
alfabetu greckiego oraz cyfry bieżącego roku. Krzyż to znak zbawienia. Umieszcza się na nim pięć ziaren kadzidła 
nawiązując w ten sposób do pięciu ran Chrystusa. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego – Alfa i Omega – 
oznaczają Pana, „Który jest, Który był i Który przychodzi” (Ap 1, 8), początek i koniec wszystkiego co jest, było i co 
będzie. Umieszczenie na Paschale cyfr oznaczających bieżący rok ma pokazać, że Chrystus to Pan czasu i wieczności.  
 



Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.  

Hasło z poprzedniego numeru gazetki: CHRYSTUS PANTOKRATOR. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 
otrzymują: Magdalena Bilińska, Magdalena Glice, Lucjan Kuta i Zofia Przepiórkiewicz. Po odbiór nagród zapraszamy 
do osób rozprowadzających gazetkę. 

Kartki z hasłem oraz imieniem i nazwiskiem moż-
na wrzucać do pudełka znajdującego się na stoliku 
z prasą. 
1. Imię mężczyzny, który pomagał Jezusowi nieść 

krzyż. 

2. Miejsce, w którym składa się ciało zmarłej oso-
by. 

3. Włożono ją Jezusowi na głowę, a była wykonana 
z cierni. 

4. Nimi przybito Jezusa do krzyża. 

5. Skazał Jezusa na śmierć. 

6. Przeciwieństwo słowa „śmierć”. 

7. Trzy cnoty Boskie: wiara, nadzieja, …. 

8. Kobieta, która otarła twarz Jezusa chustą. 

9. Góra, na której Chrystus został ukrzyżowany. 

 Od poświęconego ognia kapłan zapala Paschał i procesyjnie wnosi go do ciemnej świątyni. Chrystus, którego 
symbolizuje świeca, rozświetla mrok grzechu i śmierci, stając się źródłem nowego, chwalebnego życia, o czym słyszy-
my w Orędziu Paschalnym. To nowe życie ma stać się i naszym udziałem. 

 Po Liturgii Światła następuje Liturgia Słowa. Czytania ze Starego Testamentu ukazują nam najważniejsze 
wydarzenia w historii zbawienia: stworzenie świata, ofiarę Abrahama jako zapowiedź ofiary Chrystusa, przejście 
przez Morze Czerwone jako wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci, proroctwa Izajasza i Ezechiela, które zapowiada-
ją nowe przymierze zrodzone z wody chrztu i słowa Bożego. Po ostatnim czytaniu zostaje odśpiewane uroczyście 
Chwała na wysokości Bogu (Gloria), które jest przejściem ze Starego do Nowego Testamentu. Zapowiedź staje się 
rzeczywistością. Św. Paweł przypomina nam, że paschalne misterium Chrystusa realizuje się przez Chrzest w każdym 
z nas. W Chrystusie rozpoczęliśmy nowe życie. Na znak tego, jako wyraz radości i powitania Zmartwychwstałego Pa-
na, zaśpiewamy wielkanocne Alleluja. 

 Trzecią część Liturgii Wigilii Paschalnej stanowi Liturgia Chrzcielna, którą rozpoczyna uroczysty śpiew Litanii 
do Wszystkich Świętych. W ten sposób, w tak doniosłej i ważnej chwili, prosimy o stawiennictwo tych, którzy już cie-
szą się chwałą Zmartwychwstałego Chrystusa, abyśmy wiernie trwali w wypełnianiu Przymierza zawartego w Sakra-
mencie Chrztu. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych poprzedza błogosławieństwo wody, w czasie którego kapłan 
przypomina jej biblijną symbolikę. Woda to znak oczyszczenia, obmycia z wszelkich brudów grzechu i odrodzenia 
się do nowego życia Dziecka Bożego. 

 Ostatnia część Liturgii Wigilii Paschalnej to Liturgia Eucharystyczna - zmartwychwstały Pan zaprasza nas 
na  swoją ucztę paschalną. To On sam jest naszą Paschą, naszym przejściem ze śmierci do życia. 

 Wigilię Paschalną kończy uroczyste błogosławieństwo, którego pozbawiona była liturgia wielkoczwartkowa 
i wielkopiątkowa, spinając niejako w jedną całość okres Triduum Paschalnego. 

 
Źródła: 
Triduum Sacrum – Komentarze z czytaniami, red. B. Konarzewski CM, Kraków 2005 
Zwycięzca śmierci, red. Ks. H. Sobeczko, Opole 1984 
Świat symboliki chrześcijańskiej, Dorothea Forstner OSB, Warszawa 1990 



… na nabożeństwa wielkopostne 
 Głównymi nabożeństwami okresu wielkopostnego są Gorzkie żale i Droga krzyżowa. W naszym kościele 
w nabożeństwie Gorzkich żali można uczestniczyć w każdą niedzielę o godz. 17:00, a w Drodze krzyżowej  
w każdy piątek o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy do jak najliczniejszego uczestnictwa w tych jakże głębokich 
nabożeństwach pasyjnych. 

 Gorzkie żale to nabożeństwo rdzennie polskie, które powstało na przełomie XVII i XVIII wieku z inicjatywy 
oo. Misjonarzy przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Ówczesny proboszcz kościoła św. Krzyża w Warszawie, ksiądz 
Michał Bartłomiej Tarło (późniejszy biskup poznański) i Bractwo św. Rocha, istniejące przy tym kościele od 1688 r., 
rozpoczęli starania o pozwolenia na odprawianie w świątyni specjalnego nabożeństwa pasyjnego. Nabożeństwo 
Gorzkie żale po raz pierwszy odbyło się w 1704 r. Wierni pokochali te pasyjne śpiewy i rozważania, więc zostało ono 
wprowadzone do innych kościołów w Warszawie, a następnie również w całej Polsce. Pierwszy raz zostało wydane 
drukiem w 1707 r. staraniem ks. Wawrzyńca Stanisława Benika, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Win-
centego à Paulo. Gorzkie żale, napisane na wzór jutrzni brewiarzowej, składają się ze wstępu i trzech części. Rozpo-
czynają się Pobudką (inaczej Zachętą), która jest zawsze taka sama, niezależnie od części nabożeństwa. Następnie 
kapłan czyta intencję i informuje o numerze śpiewanej części, a dalej śpiewane są następujące pieśni: 

• Hymn 
• Lament duszy nad cierpiącym Jezusem 
• Rozmowa duszy z Matką Bolesną 
• suplikacja Któryś za nas cierpiał rany 

Po tym może nastąpić kazanie pasyjne. 

 Przebieg nabożeństwa bywa różny, zależny od lokalnych zwyczajów, tak jak różne bywają melodie wykonywa-
nych śpiewów. Poza wymienionymi pieśniami mogą pojawić się również takie elementy jak: litanie, antyfony, supli-
kacje. Na koniec kapłan błogosławi zgromadzonych wiernych Najświętszym Sakramentem. 

 Kolejnym nabożeństwem Wielkiego Postu o charakterze adoracyjnym jest Droga krzyżowa. Tradycja odpra-
wiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowa-
dzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji 
ustalono w XVII wieku.  

Dzień Chorych - wspomnienie Matki Bożej z Lourdes 
11 lutego o godz. 11:00 w naszym kościele odprawiona została specjalna Msza św. w intencji chorych, którą 

celebrował Ksiądz Proboszcz. W przygotowanie i oprawę Mszy św. włączyły się siostry szarytki, które po zakończo-
nej liturgii rozdawały wodę ze źródła św. Barbary w Częstochowie.  

W homilii Ksiądz Proboszcz mówił do zgromadzonych osób o Matce Bożej z Lourdes, cierpieniu i wartości 
krzyża, który - idąc za przykładem Chrystusa - należy przyjmować z wiarą. Po homilii udzielony został sakrament 
namaszczenia chorych. W tym miejscu warto wspomnieć, iż sakrament ten często mylnie określany jest mianem 
„ostatniego namaszczenia”, przez co chorzy i ich rodziny nie godzą się na jego udzielenie, twierdząc, że „chory jeszcze 
nie umiera”. Tymczasem do przyjmowanie tego sakramentu, ustanowionego przez Jezusa Chrystusa (por. Mk 6, 13), 
nawołuje m.in. Święty Jakub Apostoł w słowach: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się 
modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go po-
dźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).   

Środa Popielcowa 

 13 lutego rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Tego dnia licznie uczestniczyliśmy w Mszach Świętych, w cza-
sie których kapłani posypywali nasze głowy popiołem. Skorzystajmy z propozycji, jakie w Wielkim Poście kieruje 
do nas Kościół tak, aby po chrześcijańsku przeżyte modlitwa, post i jałmużna pozwoliły nam prawdziwie przygoto-
wać się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 



 W Polsce Droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych 
świątyni lub w krużgankach.  

 Celebracja Drogi krzyżowej polega na rozważaniu Męki Pańskiej z jednoczesnym przemierzaniem symbolicznej 
trasy, w której drogowskazami są stacje odtwarzające wydarzenia z ostatnich dni Chrystusa. Stacje Drogi krzyżowej 
zmuszają do zastanowienia się nad własnym postępowaniem, swoim życiem, postawą wobec Chrystusowego krzyża, 
czujnością naszego sumienia. Wzywają do zerwania ze wszystkim, co nas od-
dala od Boga i pokazują prawdę i wielkość Chrystusowej miłości. 

 Błogosławiony Jan Paweł II odprawiał drogę krzyżową w każdy piątek 
przez cały rok i codziennie w wielkim poście. Zachęcamy zarówno do udziału 
w nabożeństwach Drogi krzyżowej odprawianych w naszym kościele, jak rów-
nież do samodzielnej refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. Pomocą mogą 
być tu rozważania, które przygotował dla nas ks. Zbigniew Kapłański, a które 
publikujemy poniżej. 

Kroki do celu... 
 Każdy z tych kroków prowadzi do zwycięstwa, czyli do Zmartwychwstania. W pierwszej chwili tego nie widać, 
ale to wiemy, bo znamy zakończenie, może prawidłowiej trzeba napisać „Zakończenie”… Śpiewamy w Polsce od lat: 
„w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka”. 

 Według Tradycji obchodzimy czternaście stacji Drogi krzyżowej, w niektórych świątyniach czy na wzgórzach nie-
jednej Kalwarii znajdziemy jeszcze stację piętnastą, czyli Zmartwychwstanie, ale przecież można rozważać każdą z chwil 
Męki Pana Jezusa, a nawet każdy moment Jego życia, bo całe Jego życie prowadzi do Zmartwychwstania… 

Nie zapomnijmy nigdy o chwilach milczenia, w których przywołujemy Ducha Świętego i Anioła Stróża, byśmy mogli 
usłyszeć to, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć. 

 Stacja I: Ludzie wydają wyrok na Boga 
Od samego stworzenia świata ludzie ulegają pokusie pychy: wydaje im się, że mogą poprawić Boga, że ich własne po-
mysły szybciej przyniosą szczęście, a okazuje się, że nie tylko nie-szybciej, ale i nie-szczęście… 
Sądził Herod, gdy kazał zabić dzieci w Betlejem, sądzili mieszkańcy okolicy, gdzie Jezus uzdrowił opętanego, bo prosili 
Go o odejście z ich stron, sądzą wszyscy, którym wydaje się, że zyskają przez nieposłuszeństwo wobec Bożego Prawa. 

 Stacja II: Podjąć ciężar Miłości 
Jezus chce zniszczyć kłamstwo o miłości, kłamstwo, które czasem powstaje nawet w dobrej wierze, gdy ktoś w miłości 
widzi jedynie radość, spełnienie, wzlot ducha. Ale przecież miłość to też umocnienie, gdy ktoś słabnie, miłość to towa-
rzyszenie w cierpieniu, miłość to dotrzymanie słowa, gdy się nie chce, miłość to wybaczenie, miłość to wierność. 
Przede wszystkim miłość to wierność Miłości. 

 Stacja III: Uczymy się powstawania 
Grzech psuje to, co piękne, grzech deformuje to, co proporcjonalne, grzech niszczy to, co zbudowane. Szatanowi zale-
ży, by wiele mówić o grzechu, jego słudzy opowiadają, co się komu nie udało, wypatrują afer i podstępów. Ale Jezus 
w kontakcie z grzechem mówił prawie zawsze: „Idź i nie grzesz więcej”. Można potraktować grzech jako okazję do po-
wstania, do mądrości nabytej za cenę własnego ośmieszenia. Nie wpatruj się w grzech, po prostu go unikaj. 

 Stacja IV: Błogosławieństwo cichego trwania 
Nikt bardziej nie chciał ulżyć Jezusowi niż Jego Matka, ale i Ona była bezsilna, choć przecież tak mocna. Już od chwili 
Zwiastowania wiedziała, jaka jest rada na wszystko, czego nie rozumiemy: oddać siebie, oddać wszystko, co się ma. 
Tak też zrobiła w tej chwili: po prostu szła obok. To było wszystko. On, być może, nie miał nawet siły, by podziękować, 
ale On też dał wszystko: nadal szedł do Zmartwychwstania, z Matką w sercu. 

 Stacja V: Od „musieć” do „chcieć” 
Ewangeliści piszą, że Szymon z Cyreny został przez żołnierzy przymuszony, Tradycja dodaje, że w domu Szymona gro-
madzili się pierwsi chrześcijanie. Na tym polega przyjęcie Zmartwychwstania do swego życia: do wszystkiego, 
co w życiu przygniata dodać intencję miłości: podjąć trud, aby sprowadzać łaski na chorych, na grzeszników, na wal-
czących z pokusami. Nic nie muszę, a wszystko, co do dobra prowadzi, mogę chcieć. 

 Stacja VI: Zwycięstwo czynów 
Pisał święty Jan w swoim liście: „nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” /1 J 3, 18/. Słyszymy często 
o osobach, które – wydawałoby się – są blisko Pana Boga, a w domu czy w pracy nie da się z nimi żyć. Oczywiście sytu-
acja odwrotna też nie byłaby dobra, ale przecież Panu Bogu chodzi o to, by modlitwa wprowadzała pokój i prawdę 
o człowieku do naszego serca, a przez nasze czyny do rodzin i miejsc służby. Czyn Weroniki to konkretny wymiar 
życzliwości. 
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 Stacja VII: Sposób na wielkość 
Na pewno nie można powiedzieć, że upadki są dobre. Zawsze jednak po upadku, zwłaszcza własnym, można być mą-
drzejszym, piękniejszym, można lepiej zrozumieć człowieka, skuteczniej mu pomóc. Upadek dobrze przemyślany 
uczy pokory, upadek, po którym za przykładem Jezusa się wstało, przybliża do Zmartwychwstania. 

 Stacja VIII: Pomagać skutecznie 
Niezwykła to lekcja, niezwykłe nauczanie. Chwila, w której trudno myśleć o czymkolwiek innym niż własny ból, staje 
się okazją do rozmowy o tym, co ważne. Można dać tylko to, co się posiada, można skutecznie pomagać, jeśli się wie, 
co zrobić z własnym cierpieniem. Pan Jezus każe spojrzeć w lustro, każe wziąć się za swój rozwój. Wcale nie uważa 
się za lepszego, ale widzi źródło cierpienia. Droga do zmartwychwstania prowadzi przez umacnianie siebie w walce 
z grzechem. 

 Stacja IX: Bóg jest moją mocą! 
Można przypomnieć sobie bezradność Szymona Piotra, który stwierdził: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy 
nie ułowili”. Zaraz potem dodaje: „Lecz na Twoje słowo zarzucę sieć” /Łk 5, 5/. Jeśli Bóg posłał Swego Syna dla nasze-
go zbawienia, to nie ma człowieka bezwartościowego, jeśli Jezus idzie Drogą Krzyżową za moje grzechy, to znaczy, 
że jestem dla Niego wartościowy. A więc trzeba wstać i iść. Z Jego pomocą. 

 Stacja X: Upokorzenie 
Czy da się „z twarzą” wyjść z sytuacji, która mnie obnaża? Pan Jezus zachował Swoje piękne, czyste człowieczeństwo, 
tego nikt nie był w stanie Mu odebrać. Gdy sytuacja odsłania moją małość, mogę zacząć budować nową twarz, podob-
ną do twarzy Chrystusa, czystszą od dawnej, prawdziwszą, mniej napełnioną perfekcjonizmem, bardziej zwróconą 
do słabych ludzi. 

 Stacja XI: Wolność niezwyciężona 
Jezus przybity do krzyża nadal sprowadza łaskę, modli się za tych, co grzeszą, za tych, co służą śmierci. Jak mówiła 
kiedyś jedna z osób uwięzionych w Oświęcimiu, nawet gdy szła do komory gazowej, miała wolność polegającą 
na tym, że od niej zależało, czy wybaczy oprawcom, czy zachowa w sercu nienawiść. Unieruchomieni swą chorobą 
sprowadzają na ziemię wiele Bożego Miłosierdzia – Jan Paweł II zawsze przed każdą ze swych pielgrzymek prosił 
pacjentów jakiegoś szpitala o modlitwę i ofiarowanie w jego intencji swoich cierpień, a potem powtarzał: „Moc moja 
w was”. Żadne zło nie uniemożliwi działania łasce. 

 Stacja XII: Siedem najważniejszych słów 
Z każdego słowa wypowiedzianego z krzyża można czerpać naukę miłości prowadzącą do Zmartwychwstania:  
„Ojcze, przebacz im, bo  nie wiedzą, co czynią” /Łk 23,34/,  
„dziś ze Mną będziesz w raju” /Łk 23, 43/,  
„Oto syn twój – oto Matka twoja” /J 19, 26-27/,  
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” /Mt 27, 46 i Mk 15, 34/,  
„Pragnę” /J 19, 28/,  
„wykonało się!” /J 19, 30/,  
„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” /Łk 23, 46/. 

 Stacja XIII: A może to nie koniec świata, tylko początek 
Można popatrzeć na niewiasty namaszczające ciało, można zauważyć Józefa z Arymatei, który oddaje przygotowany 
przez siebie grób, ale na pewno ważniejsze jest to, że w tym momencie zaczyna się przygotowanie do końca tego, 
co złe na świecie. Koniec cierpień sprowadzonych przez grzech, koniec zła zadawanego człowiekowi przez człowie-
ka. Gdy ktoś ma wrażenie, że zło zwycięża, to powinien stanąć pod tą stacją, by przypomnieć sobie, że zło jest z tego 
świata i wraz z nim przeminie. 

 Stacja XIV: Cisza przed… radością ostateczną 
Boga nikt nigdy nie zwycięży, nie pomoże śmierć, którą świat tak lekko szafuje, nie pomogą straże, nawet takie, któ-
rych nie da się przekupić, nie pomogą pieczęcie. On odnawia życie, On daje nowe życie, takie, w którym nie ma zła 
i cierpienia, takie, które nie ma końca. Jak przychodzi jakakolwiek śmierć, potrzebna jest cisza, czasem cisza rekolek-
cji, czasem cisza cierpliwości, aby bezgłośnie zwyciężyło życie. Radość, która potem nastąpi, będzie inna niż pozorna 
i nieudana radość wrogów Boga. 

Ks. Zbigniew Kapłański 


