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Maryjo,

przed Tobą składam wszelkie nadzieje i radości,

doświadczenia i słabość moją,

życie całe i ostatnie tchnienie.

(Modlitewnik oblacki)
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Podsumowanie roku duszpasterskiego
Nasza wspólnota gromadzi się na nie-
dzielnej Eucharystii w kościele o godz. 
8.00; 10.00 jest to Msza św. z udziałem 
dzieci; 12.00 oraz 19.00, na którą 
w sposób szczególny zapraszamy mło-
dzież. W listopadową niedzielę po-
przedniego roku przeprowadzono o-
gólnopolskie liczenie wiernych w koś-
ciołach. W naszej parafii na Mszy Św. 
niedzielnej było łącznie 870 osób, co 
stanowi 19,3% obecnych na Eucharys-
tii. Nie jest to zbyt duża ilość osób prak-
tykujących. 
W ubiegłym roku 2016 ochrzczono w 
parafii 55 dzieci, do komunii św. przy-
gotowuje się ponad 100 dzieci. Choć u-
czestnictwo rodziców i dzieci komunij-
nych w Mszach niedzielnych jest słabe. 
Niestety odpowiedzialność w przeka-
zywaniu wiary przez rodziców z roku 
na rok obniża się znacząco. Sakrament 
Małżeństwa przyjęło 12 par narzeczo-
nych. Rośnie liczba tzw. wolnych zwią-
zków, a ci, którzy je tworzą, nie mają 
żadnych wyrzutów sumienia. To 
świadczy o bardzo dalekim duchowym 
oddaleniu od Boga. Jest w naszej para-
fii wiele par, które nie mają przeszkód 
do zawarcia związku małżeńskiego. To 
również zadanie duszpasterskie nie 
tylko dla kapłanów, ale i najbliższej ro-
dziny, jak i samych zainteresowanych.  
Do wieczności Pan Bóg powołał aż 68 
osób spośród nas. Przypominam o obo-
wiązku rodziny, aby wezwać kapłana 
do chorego lub umierającego człowie-
ka. Jest to nasza odpowiedzialność 
przed Bogiem. W każdą pierwszą sobo-
tę miesiąca nasi kapłani odwiedzają 45 
chorych. Istnieje zawsze możliwość 
wyspowiadania się i udzielenia raz 
w roku sakramentu namaszczenia cho-
rych oraz udzielenia komunii św. Jest to 
duże wsparcie duchowe dla naszych 
chorych. Pamiętajmy o tym. Przy okaz-
ji dziękuję Szafarzom Nadzwyczaj-
nym, którzy przez cały rok systema-
tycznie w każdą niedzielę i nieraz 
w ciągu tygodnia odwiedzają chorych 
zanosząc im Pana Jezusa. Przypomi-
nam, że można zgłaszać naszych cho-
rych do zakrystii. 
W tym roku kapłana na kolędzie przy-
jęły 1153 rodziny. Dziękuję wszystkim 
parafianom za otwarcie swoich do-
mów. Przypominam, że wizyta dusz-
pasterska to przede wszystkim otwiera-
nie swoich domów na BOŻE BŁOGO-
SŁAWIEŃSTWO. Kapłan jest tylko 
sługą Bożego działania. Przypominam 
o rozważeniu sprawy poświęcenia się 

Niepokalanemu Sercu Maryi naszych 
rodzin. Jest to bardzo ważna inicjatywa 
duszpasterska na rok Maryjny, a tak na-
prawdę na całe nasze życie. Wypełnio-
ne zawierzenia przynosimy do zakrys-
tii. Dziękuję również ministrantom za 
systematyczne uczestnictwo w kolę-
dzie. Ofiary zebrane w czasie kolędy 
przeznaczone zostaną na remont okien 
w kościele. 
Parafia to miejsce spotkania ludzi wie-
rzących, pragnących pogłębiać swoją 
wiarę. Najogólniej można powiedzieć, 
że parafia to społeczeństwo wyboru. 
I trzeba dojrzewać wewnętrznie do te-
go, aby parafię tworzyli ludzie, którzy 
z wyboru pragną dzielić się sobą. 
O tym jak żywa jest społeczność para-
fialna decydują duszpasterze i parafia-
nie. Czynnikiem wspólnototwórczym 
na pewno są grupy przyparafialne. Bar-
dzo dziękuję wszystkim, którzy przy-
czyniają się do wzrostu duchowego 
naszej parafii. Zwłaszcza w roku Miło-
sierdzia za prowadzone wszelkie ini-
cjatywy modlitewne i ewangelizacyjno 
– społeczne. Wszystkim wolontariu-
szom Caritasu, Parafii i Stowarzysze-
nia św. Eugeniusza de Mazenoda wyra-
żam wielką wdzięczność za poświęco-
ny czas i trud. Bóg Zapłać. Parafia Ob-
lacka winna różnić się od innych parafii 
tym, że oczy duszpasterzy i parafian u-
kierunkowane są na pomoc ludziom 
w potrzebie. Nasza Caritas pomaga 
210 osobom wydając przez cały rok 
różne artykuły spożywcze. Dziękuję  5 
wolontariuszom za poświęcony czas, 
jak również Zespołowi Caritas, który 
pomaga w różnych inicjatywach prze-
prowadzanych przez cały rok. Klasztor 
i Parafia systematycznie wydaje na rok 
około 350 obiadów dla osób w potrze-
bie, jak również wspiera wielu ludzi 
w nabywaniu lekarstw dla chorych. Or-
ganizowanie śniadania wielkanocnego 
oraz wigilii dla ubogich to również 
służba na rzecz ludzi w potrzebie.
W minionym roku wykonaliśmy nastę-
pujące prace:
• Remont Kaplicy św. Eugeniusza de 
Mazenoda. Przypominam o możliwoś-
ci Adoracji Pana Jezusa w każdą nie-
dzielę od godz. 13.00 do 18.30. W każ-
dy piątek miesiąca oraz w pierwszą so-
botę miesiąca. 
• Odnowione zostało tabernakulum 
w naszym kościele.
• Pojawiło się pomieszczenie dla celów 
gospodarczych pomiędzy kaplicą św. 
Eugeniusza a zakrystią.

Dla niektórych ludzi Bóg wydaje się 
być milczącym i dalekim, inni nato-
miast utrzymują, że regularnie do-
świadczają obecności Bożej. Co zatem 
stoi na przeszkodzie w naszej komuni-
kacji z Bogiem – Jego obojętność czy 
nasza głuchota? W jaki sposób rozma-
wiać z Bogiem, jeśli On nie mówi do 
mnie? Cóż to za rozmowa, skoro Bóg 
w ogóle się nie odzywa i nie można Go 
usłyszeć? Być może również Ciebie 
nurtują te pytania. Z pewnością nie u-
słyszysz Boga tak jak głosu Twego 
przyjaciela w słuchawce telefonicznej 
(Bóg nie prześle Ci maila do Twojej 
skrzynki internetowej). Jak zatem Bóg 
komunikuje się z nami?
Przemawia do nas językiem szczegól-
nym, a my jesteśmy w stanie Go usły-
szeć. Bóg wyposażył Cię w pięć róż-
nych „anten” odbiorczych: umysł, wo-
lę, wyobraźnię, uczucia i pamięć. Bóg 
mówi przede wszystkim poprzez Pis-
mo Święte, Zbawcze Sakramenty, 
modlitwę. Słowo zdaje się być tak 
prostym środkiem komunikacji, że aż 
trudno uwierzyć, by Bóg mógł się nim 
posługiwać. A jednak! Mówi On przez 
tekst Słowa Bożego, ale nie usłyszysz 
Go, jeśli tego nie zapragniesz. Musisz 
stwarzać Bogu warunki do dialogu: ci-
sza, czas, samotność, uwaga, poświę-
cenie. Bóg nie jest pierwszym z rzędu 
koleżką – On traktuje Cię poważnie. 
Dlatego poważnie trzeba przeżyć czas 
Wielkiego Postu. 
Zapraszam na rekolekcje wielkopost-
ne, które poprowadzą w tym Roku Ma-
ryjnym Paulini z Jasnej Góry. Termin 
26-29 marca.

• Poświęciliśmy nowy Krzyż Oblacki. 
• Przeprowadzony został remont świet-
licy parafialnej i jesteśmy w trakcie re-
montu pomieszczeń podpiwniczonych 
naszego klasztoru.
• W kościele pojawiły się dwa kolejne 
witraże.
• Na terenie parafii przygotowane zos-
tały tablice historyczne.
• Dzięki staraniom Stowarzyszenia św. 
Eugeniusza de Mazenoda na cmentarzu 
komunalnym przy kwaterze numer 11C 
pojawił się nagrobek dzieci poczętych 
a nienarodzonych.

O. Proboszcz

Nartorekolekcje

29.01.2017 – 04.02.2017
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Rozdzierajcie serca, a nie szaty. Nie po to, 
by ludzie widzieli...

Karnawał dobiegł końca. Ucichły zabawy, bale i przyjęcia. 
Od Środy Popielcowej słyszymy w kościele: „Prochem jes-
teś i w proch się obrócisz”, a na nasze głowy spada popiół. 
Przyjmujemy ten znak, może czasem nie wiedząc, po co. Bo 
dziwny to zwyczaj, przypominający raczej średniowieczne 
obrzędy, a przecież mamy XXI wiek. Dawniej, w epoce róż-
nych guseł i przesądów, ludzie widzieli w tym jakąś wartość, 
ale cóż to znaczy obecnie?
Proch jest bardzo irytującym znakiem. Przejmuje drżeniem, 
ponieważ przypomina o umieraniu, o nieuniknionej śmierci, 
o kruchości człowieczeństwa. A jednak ta chwila refleksji 
i ten znak wydają się potrzebne każdemu. Nawet ten, kto nie 
uważa się za wierzącego, ale szuka prawdy w swoim życiu, 
uzna za coś pięknego i dobroczynnego fakt, że jest w roku 
czas, w którym jesteśmy zaproszeni do bardziej zdecydowa-
nej pracy nad sobą. Do spojrzenia w prawdzie na swoje wnę-
trze, zatroskania o inne wartości niż tylko dobra materialne 
i zaprowadzenia ładu w swoim życiu.
Na początku Wielkiego Postu w liturgii rozbrzmiewa trzy-
krotnie: „Bóg widzi w ukryciu”. Chrystus wzywa, abyśmy 
czynili dobro w ukryciu. Ludzie mogą dostrzec dobro, ale 
autor tego dobra nie powinien się nim afiszować.

Środa Popielcowa
Ten dzień jako początek Wielkiego Postu wszedł na stałe do 
tradycji rzymskiego Kościoła w 1570 roku. Zwyczaj posy-
pywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest 
w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno 
w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich 
oraz na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela. Li-
turgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopie-
ro w VIII w.
Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X 
wieku. W następnym wieku papież Urban II wprowadził tę 
praktykę jako obowiązującą w całym Kościele. Z tego też 
czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów 
wiernych sporządza się z palm poświęconych w Niedzielę 
Palmową poprzedniego roku.

Sięgać do istoty
Istotą Wielkiego Postu jest przygotowanie wspólnoty wier-
nych przez nawrócenie, słuchanie Słowa Bożego i modlitwę 
do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc. 
Nawrócenie, które stanowi najważniejszy temat Wielkiego 
Postu, streszcza się w trzech praktykach wielkopostnych: 
modlitwie, poście i jałmużnie. „Katechizm Kościoła Kato-
lickiego” przypomina, że bez nawrócenia serca, czyny po-
kutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie – 

nawrócenie wewnętrzne, skłania do uzewnętrznienia takiej 
postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne (por. KKK 
1430). Zwraca też uwagę, że okresy i dni pokuty wskazane 
w roku liturgicznym, takie jak Wielki Post i każdy piątek, są 
dla Kościoła specjalnym czasem praktyki pokutnej. „Okre-
sy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, 
liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, do-
browolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego 
dzielenia się z innymi” (por. KKK 1438).
Modlitwa, szczególnie otwarta na słuchanie słowa Bożego, 
pozwala człowiekowi zrozumieć zamysł Boga w stosunku 
do niego i do całego świata. Post w praktyce wielkopostnej 
nie ma charakteru dietetyczno-medycznego, ale staje się 
swoistym czasem uwolnienia wiernych od złudzeń, jakim u-
legają w stosunku do rzeczy. Innym ważnym aspektem postu 
staje się jego wymiar wspólnoty z najuboższymi – jałmużna. 
Św. Augustyn, zwracając się do swoich wiernych, mówił: 
„Wstrzemięźliwość wasza niech będzie pokarmem bied-
nych”. W hymnie Liturgii Godzin Kościół modli się: „Ten 
czas przeżyjmy w skupieniu; Krótsze niech będą rozmowy; 
Skromniejsze nasze posiłki; Więcej czuwania nad sobą”.

Nastrój pokuty w kościołach
Aby nas w pełni wprowadzić w radość świąt wielkanocnych, 
Kościół niczym wytrawny pedagog wniósł szereg zwycza-
jów, które wielkopostnemu przygotowaniu nadają specy-
ficzny charakter. Tak więc ogołaca kościoły i ołtarze z kwia-
tów, aby wprowadzić nastrój smutku i pokuty. Ogranicza 
światło, aby pomóc w skupieniu się i zadumie; prawie mil-
kną organy; szaty liturgiczne mają barwę pokutnego fioletu. 
W świątyniach rozbrzmiewają pieśni przypominające o mę-
ce naszego Zbawiciela: Wisi na krzyżu, Ludu, mój ludu, Jezu 
Chryste, Panie miły itp..
Z liturgią wielkopostną łączy się od XI w. zwyczaj za-
słaniania ołtarza na cały 40-dniowy okres. Od XVIII w. 
czyniono to tylko podczas dwóch ostatnich tygodni (tzw. 
czas pasyjny). W XIII w. zasłaniano tylko krzyż i obrazy. Ten 
zwyczaj zachował też Kościół w Polsce, od V niedzieli 
Wielkiego Postu aż do Wielkiego Piątku, kiedy to podczas 
uroczystego nabożeństwa odsłania się i adoruje Krzyż 
święty.
W Rzymie istniał zwyczaj, że w wyznaczonych kościołach 
codziennie zbierał się lud wraz ze swoim duchowieństwem 
i w procesji witał papieża, który miał odprawić tamże nabo-
żeństwo liturgiczne. Te nabożeństwa „stacyjne” odbywały 
się w kościołach znaczniejszych i tak rozłożonych, aby mo-
gli uczestniczyć w nich wierni wszystkich dzielnic Rzymu. 
Początkowo były to tylko dwa wyznaczone dni w tygodniu, 
a od czasów św. Grzegorza II wszystkie dni tygodnia. 
Przywrócono ten zwyczaj i papież rozpoczyna Wielki Post 
w rzymskiej bazylice św. Sabiny, która była kościołem sta-
cyjnym w Środę Popielcową.

W drodze z cierpiącym Zbawicielem
Jedną z najbardziej popularnych praktyk okresu wielkopost-
nego jest Droga Krzyżowa. Jej początki są związane z po-
sługą dwóch powstałych w średniowieczu zakonów: fran-
ciszkanów i dominikanów. Pierwsza wzmianka o Via Dolo-
rosa pochodzi z roku 1228. Nabożeństwo to zrodziło się 
z pragnienia przeżycia i utrwalenia najbardziej dramatycz-
nych momentów życia Jezusa, przedłużenia dramatu Bożej 
miłości w ludzkiej egzystencji. Przyczyniły się do tego rów-

nież: odnalezienie relikwii Krzyża, pielgrzymki do Jerozo-
limy i opisy miejsc związanych z męką Chrystusa oraz prag-
nienie zlokalizowania poszczególnych wydarzeń z życia 
Zbawiciela, przejęcie opieki nad sanktuariami jerozolim-
skimi przez franciszkanów (1345), nowe spojrzenie na 
Chrystusowe życie, jakie zaczęło pojawiać się w chrześ-
cijaństwie od X w.
Najstarszą formą Drogi Krzyżowej było nabożeństwo upad-
ków Jezusa oraz kult „dróg” (przejścia, które Jezus musiał 
odbyć podczas męki). Z połączenia tych dwóch nabożeństw 
powstały stacje Drogi Krzyżowej.
Typowo polskim zwyczajem wielkopostnym stało się nabo-

żeństwo Gorzkich Żali. O. Wawrzyniec Beniok, misjonarz 
(lazarysta), ułożył w 1707 r. teksty polskie, które dały począ-
tek nabożeństwu Gorzkich Żali.
Odwiedzanie Ziemi Świętej przez wielu pielgrzymów spra-
wiało, że po powrocie do domu starali się o stworzenie trwa-
łej pamiątki tego faktu. Wznoszono więc budowle przypo-
minające jerozolimskie. W XV w. powstało ich wiele w wię-
kszych miastach Europy. W Polsce pierwsza kalwaria zaw-
dzięcza swoje powstanie wojewodzie krakowskiemu Miko-
łajowi Zebrzydowskiemu. Jej powstanie (1600) odbiło się 
dużym echem w całym kraju i przyczyniło się do powstania 
innych. Do najbardziej znanych należą kalwarie w Pakości, 
Wejherowie (XV w.), Kalwaria Pacławska, w Wambierzy-
cach (XV w. – liczy 92 kaplice) i Piekarach Śląskich.

* * *
Bogactwo liturgii i tradycji związanych z Wielkim Postem 
ma pomóc w kontemplacji Oblicza cierpiącego Zbawiciela. 
Na co dzień pozostaje prosty znak krzyża i rada Romano Gu-
ardiniego: „Czyniąc znak krzyża, czyń go starannie. Nie taki 
zniekształcony, pośpieszny, który nie wiadomo co oznacza. 
Czyń powoli duży, staranny znak krzyża: od czoła do piersi, 
od jednego ramienia do drugiego, czując, jak on cię całego 
ogarnia. Staraj się skupić wszystkie swoje myśli i zawrzyj 
całą siłę swojego uczucia w tym geście kreślenia krzyża”.

Miłość na śmierć nie umiera, czyli o losach Miłości 
na Drodze Krzyżowej

Miłość na śmierć nie umiera?
Bez znaku zapytania powiedział tak kiedyś Jan Twardowski, ksiądz i poeta. Ale dra-
matyczne wydarzenia sprzed niemal dwóch tysięcy lat, które dotknęły Miłości, zdają się 
obalać intuicję księdza Jana.
Spróbujmy przyjrzeć się temu, co przydarzyło się Miłości w czasie Drogi Krzyżowej. Jeśli 
przy końcu tekstów dojdziesz do przekonania, że „miłość na śmierć nie umiera”, masz po 
co żyć. Bo rzeczywiście kochasz. I nie umrzesz. Nie umrą także ci, których naprawdę 
kochasz.

Miłość godzi się 
na niesłuszne wy-
roki. Poddaje się 
skazaniom.
Przyjmuje wyro-
ki cicho. Bez pro-
testów, choć z ro-
zerwanym ser-
cem. Bolą nas 
wszystkich nie-
słuszne wyroki, ale czy miłość istnieć może 
bez bólu?
Ale z drugiej strony w słowniku miłości nie 
ma zdania: „Skazuję cię...”. Ona zawsze 
mówi: „Daruję ci...”.
Najtrudniej jest chyba usłyszeć: „Umrzesz. 
Dziś umrzesz. To jest dzień twojej śmier-
ci”. Najtrudniej usłyszeć te słowa, gdy się 
kocha. I przyjąć – w pełnym osłupieniu – 
z ust tych, których się kocha.
Miłość, na śmierć skazana uczy nas, że mi-
łość na śmierć nie umiera. Miłość nie cieszy 
się z niesprawiedliwości.

Stacja I
Wyrok śmieci

tecznej decyzji o rozstaniu Wolfgang 
zdecydował się jeszcze udać pieszo do 
jezuickiego klasztoru w Ingolstadt (ok. 
70 kilometrów od Augsburga), gdzie 
żył zakonnik, ojciec Jakob Rem. Jezui-
ta ten był przez wielu ludzi ceniony, 
przede wszystkim jako osoba o dużym 
autorytecie duchowym, posiadająca 
zdolność rozeznania trudnych spraw.
Po rozmowie z Wolfgangiem ojciec Ja-
kob zdecydował się powierzyć sprawę 
jego chylącego się ku upadkowi mał-
żeństwa opiece Maryi. Przez kolejne 
cztery soboty Wolfgang udawał się 
w pieszej pielgrzymce do Ingolstadt. 
Za czwartym razem, 28 września 1615 
roku, przyniósł ze sobą wstążkę ślubną. 
W Bawarii bowiem był zwyczaj, że 
podczas ceremonii ślubnej druhny 
związywały na wysokości ramion mło-

Kult Maryi Rozwiązującej Węzły na-
rodził się w Niemczech w pierwszej po-
łowie XVI wieku. U początków tej po-
bożności nie stoją objawienia maryjne, 
ale historia wzięta z życia, związana 
z pewną rodziną. Wydarzenia, które 
miały wówczas miejsce, są dowodem 
na to, jaką siłę ma modlitwa zanoszona 
do Boga za pośrednictwem Maryi.

Historia Wolfganga i Sophie
Wolfgang Langenmantel i Sophie Im-
hoff zawarli związek małżeński w 1612 
roku w Augsburgu. Po trzech latach 
małżeństwa w ich życiu pojawił się 
kryzys. Małżonkowie zaczęli myśleć 
bardzo poważnie o rozstaniu. Nieporo-
zumienia i kłótnie osłabiły ich więź 
i doprowadziły prawie do rozpadu mał-
żeństwa. Jednak przed podjęciem osta-

OBLICZA MARYI
– Matka Rozwiązująca Węzły
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Rozdzierajcie serca, a nie szaty. Nie po to, 
by ludzie widzieli...

Karnawał dobiegł końca. Ucichły zabawy, bale i przyjęcia. 
Od Środy Popielcowej słyszymy w kościele: „Prochem jes-
teś i w proch się obrócisz”, a na nasze głowy spada popiół. 
Przyjmujemy ten znak, może czasem nie wiedząc, po co. Bo 
dziwny to zwyczaj, przypominający raczej średniowieczne 
obrzędy, a przecież mamy XXI wiek. Dawniej, w epoce róż-
nych guseł i przesądów, ludzie widzieli w tym jakąś wartość, 
ale cóż to znaczy obecnie?
Proch jest bardzo irytującym znakiem. Przejmuje drżeniem, 
ponieważ przypomina o umieraniu, o nieuniknionej śmierci, 
o kruchości człowieczeństwa. A jednak ta chwila refleksji 
i ten znak wydają się potrzebne każdemu. Nawet ten, kto nie 
uważa się za wierzącego, ale szuka prawdy w swoim życiu, 
uzna za coś pięknego i dobroczynnego fakt, że jest w roku 
czas, w którym jesteśmy zaproszeni do bardziej zdecydowa-
nej pracy nad sobą. Do spojrzenia w prawdzie na swoje wnę-
trze, zatroskania o inne wartości niż tylko dobra materialne 
i zaprowadzenia ładu w swoim życiu.
Na początku Wielkiego Postu w liturgii rozbrzmiewa trzy-
krotnie: „Bóg widzi w ukryciu”. Chrystus wzywa, abyśmy 
czynili dobro w ukryciu. Ludzie mogą dostrzec dobro, ale 
autor tego dobra nie powinien się nim afiszować.

Środa Popielcowa
Ten dzień jako początek Wielkiego Postu wszedł na stałe do 
tradycji rzymskiego Kościoła w 1570 roku. Zwyczaj posy-
pywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest 
w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno 
w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich 
oraz na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela. Li-
turgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopie-
ro w VIII w.
Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X 
wieku. W następnym wieku papież Urban II wprowadził tę 
praktykę jako obowiązującą w całym Kościele. Z tego też 
czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów 
wiernych sporządza się z palm poświęconych w Niedzielę 
Palmową poprzedniego roku.

Sięgać do istoty
Istotą Wielkiego Postu jest przygotowanie wspólnoty wier-
nych przez nawrócenie, słuchanie Słowa Bożego i modlitwę 
do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc. 
Nawrócenie, które stanowi najważniejszy temat Wielkiego 
Postu, streszcza się w trzech praktykach wielkopostnych: 
modlitwie, poście i jałmużnie. „Katechizm Kościoła Kato-
lickiego” przypomina, że bez nawrócenia serca, czyny po-
kutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie – 

nawrócenie wewnętrzne, skłania do uzewnętrznienia takiej 
postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne (por. KKK 
1430). Zwraca też uwagę, że okresy i dni pokuty wskazane 
w roku liturgicznym, takie jak Wielki Post i każdy piątek, są 
dla Kościoła specjalnym czasem praktyki pokutnej. „Okre-
sy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, 
liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, do-
browolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego 
dzielenia się z innymi” (por. KKK 1438).
Modlitwa, szczególnie otwarta na słuchanie słowa Bożego, 
pozwala człowiekowi zrozumieć zamysł Boga w stosunku 
do niego i do całego świata. Post w praktyce wielkopostnej 
nie ma charakteru dietetyczno-medycznego, ale staje się 
swoistym czasem uwolnienia wiernych od złudzeń, jakim u-
legają w stosunku do rzeczy. Innym ważnym aspektem postu 
staje się jego wymiar wspólnoty z najuboższymi – jałmużna. 
Św. Augustyn, zwracając się do swoich wiernych, mówił: 
„Wstrzemięźliwość wasza niech będzie pokarmem bied-
nych”. W hymnie Liturgii Godzin Kościół modli się: „Ten 
czas przeżyjmy w skupieniu; Krótsze niech będą rozmowy; 
Skromniejsze nasze posiłki; Więcej czuwania nad sobą”.

Nastrój pokuty w kościołach
Aby nas w pełni wprowadzić w radość świąt wielkanocnych, 
Kościół niczym wytrawny pedagog wniósł szereg zwycza-
jów, które wielkopostnemu przygotowaniu nadają specy-
ficzny charakter. Tak więc ogołaca kościoły i ołtarze z kwia-
tów, aby wprowadzić nastrój smutku i pokuty. Ogranicza 
światło, aby pomóc w skupieniu się i zadumie; prawie mil-
kną organy; szaty liturgiczne mają barwę pokutnego fioletu. 
W świątyniach rozbrzmiewają pieśni przypominające o mę-
ce naszego Zbawiciela: Wisi na krzyżu, Ludu, mój ludu, Jezu 
Chryste, Panie miły itp..
Z liturgią wielkopostną łączy się od XI w. zwyczaj za-
słaniania ołtarza na cały 40-dniowy okres. Od XVIII w. 
czyniono to tylko podczas dwóch ostatnich tygodni (tzw. 
czas pasyjny). W XIII w. zasłaniano tylko krzyż i obrazy. Ten 
zwyczaj zachował też Kościół w Polsce, od V niedzieli 
Wielkiego Postu aż do Wielkiego Piątku, kiedy to podczas 
uroczystego nabożeństwa odsłania się i adoruje Krzyż 
święty.
W Rzymie istniał zwyczaj, że w wyznaczonych kościołach 
codziennie zbierał się lud wraz ze swoim duchowieństwem 
i w procesji witał papieża, który miał odprawić tamże nabo-
żeństwo liturgiczne. Te nabożeństwa „stacyjne” odbywały 
się w kościołach znaczniejszych i tak rozłożonych, aby mo-
gli uczestniczyć w nich wierni wszystkich dzielnic Rzymu. 
Początkowo były to tylko dwa wyznaczone dni w tygodniu, 
a od czasów św. Grzegorza II wszystkie dni tygodnia. 
Przywrócono ten zwyczaj i papież rozpoczyna Wielki Post 
w rzymskiej bazylice św. Sabiny, która była kościołem sta-
cyjnym w Środę Popielcową.

W drodze z cierpiącym Zbawicielem
Jedną z najbardziej popularnych praktyk okresu wielkopost-
nego jest Droga Krzyżowa. Jej początki są związane z po-
sługą dwóch powstałych w średniowieczu zakonów: fran-
ciszkanów i dominikanów. Pierwsza wzmianka o Via Dolo-
rosa pochodzi z roku 1228. Nabożeństwo to zrodziło się 
z pragnienia przeżycia i utrwalenia najbardziej dramatycz-
nych momentów życia Jezusa, przedłużenia dramatu Bożej 
miłości w ludzkiej egzystencji. Przyczyniły się do tego rów-

nież: odnalezienie relikwii Krzyża, pielgrzymki do Jerozo-
limy i opisy miejsc związanych z męką Chrystusa oraz prag-
nienie zlokalizowania poszczególnych wydarzeń z życia 
Zbawiciela, przejęcie opieki nad sanktuariami jerozolim-
skimi przez franciszkanów (1345), nowe spojrzenie na 
Chrystusowe życie, jakie zaczęło pojawiać się w chrześ-
cijaństwie od X w.
Najstarszą formą Drogi Krzyżowej było nabożeństwo upad-
ków Jezusa oraz kult „dróg” (przejścia, które Jezus musiał 
odbyć podczas męki). Z połączenia tych dwóch nabożeństw 
powstały stacje Drogi Krzyżowej.
Typowo polskim zwyczajem wielkopostnym stało się nabo-

żeństwo Gorzkich Żali. O. Wawrzyniec Beniok, misjonarz 
(lazarysta), ułożył w 1707 r. teksty polskie, które dały począ-
tek nabożeństwu Gorzkich Żali.
Odwiedzanie Ziemi Świętej przez wielu pielgrzymów spra-
wiało, że po powrocie do domu starali się o stworzenie trwa-
łej pamiątki tego faktu. Wznoszono więc budowle przypo-
minające jerozolimskie. W XV w. powstało ich wiele w wię-
kszych miastach Europy. W Polsce pierwsza kalwaria zaw-
dzięcza swoje powstanie wojewodzie krakowskiemu Miko-
łajowi Zebrzydowskiemu. Jej powstanie (1600) odbiło się 
dużym echem w całym kraju i przyczyniło się do powstania 
innych. Do najbardziej znanych należą kalwarie w Pakości, 
Wejherowie (XV w.), Kalwaria Pacławska, w Wambierzy-
cach (XV w. – liczy 92 kaplice) i Piekarach Śląskich.

* * *
Bogactwo liturgii i tradycji związanych z Wielkim Postem 
ma pomóc w kontemplacji Oblicza cierpiącego Zbawiciela. 
Na co dzień pozostaje prosty znak krzyża i rada Romano Gu-
ardiniego: „Czyniąc znak krzyża, czyń go starannie. Nie taki 
zniekształcony, pośpieszny, który nie wiadomo co oznacza. 
Czyń powoli duży, staranny znak krzyża: od czoła do piersi, 
od jednego ramienia do drugiego, czując, jak on cię całego 
ogarnia. Staraj się skupić wszystkie swoje myśli i zawrzyj 
całą siłę swojego uczucia w tym geście kreślenia krzyża”.

Miłość na śmierć nie umiera, czyli o losach Miłości 
na Drodze Krzyżowej

Miłość na śmierć nie umiera?
Bez znaku zapytania powiedział tak kiedyś Jan Twardowski, ksiądz i poeta. Ale dra-
matyczne wydarzenia sprzed niemal dwóch tysięcy lat, które dotknęły Miłości, zdają się 
obalać intuicję księdza Jana.
Spróbujmy przyjrzeć się temu, co przydarzyło się Miłości w czasie Drogi Krzyżowej. Jeśli 
przy końcu tekstów dojdziesz do przekonania, że „miłość na śmierć nie umiera”, masz po 
co żyć. Bo rzeczywiście kochasz. I nie umrzesz. Nie umrą także ci, których naprawdę 
kochasz.

Miłość godzi się 
na niesłuszne wy-
roki. Poddaje się 
skazaniom.
Przyjmuje wyro-
ki cicho. Bez pro-
testów, choć z ro-
zerwanym ser-
cem. Bolą nas 
wszystkich nie-
słuszne wyroki, ale czy miłość istnieć może 
bez bólu?
Ale z drugiej strony w słowniku miłości nie 
ma zdania: „Skazuję cię...”. Ona zawsze 
mówi: „Daruję ci...”.
Najtrudniej jest chyba usłyszeć: „Umrzesz. 
Dziś umrzesz. To jest dzień twojej śmier-
ci”. Najtrudniej usłyszeć te słowa, gdy się 
kocha. I przyjąć – w pełnym osłupieniu – 
z ust tych, których się kocha.
Miłość, na śmierć skazana uczy nas, że mi-
łość na śmierć nie umiera. Miłość nie cieszy 
się z niesprawiedliwości.

Stacja I
Wyrok śmieci

tecznej decyzji o rozstaniu Wolfgang 
zdecydował się jeszcze udać pieszo do 
jezuickiego klasztoru w Ingolstadt (ok. 
70 kilometrów od Augsburga), gdzie 
żył zakonnik, ojciec Jakob Rem. Jezui-
ta ten był przez wielu ludzi ceniony, 
przede wszystkim jako osoba o dużym 
autorytecie duchowym, posiadająca 
zdolność rozeznania trudnych spraw.
Po rozmowie z Wolfgangiem ojciec Ja-
kob zdecydował się powierzyć sprawę 
jego chylącego się ku upadkowi mał-
żeństwa opiece Maryi. Przez kolejne 
cztery soboty Wolfgang udawał się 
w pieszej pielgrzymce do Ingolstadt. 
Za czwartym razem, 28 września 1615 
roku, przyniósł ze sobą wstążkę ślubną. 
W Bawarii bowiem był zwyczaj, że 
podczas ceremonii ślubnej druhny 
związywały na wysokości ramion mło-

Kult Maryi Rozwiązującej Węzły na-
rodził się w Niemczech w pierwszej po-
łowie XVI wieku. U początków tej po-
bożności nie stoją objawienia maryjne, 
ale historia wzięta z życia, związana 
z pewną rodziną. Wydarzenia, które 
miały wówczas miejsce, są dowodem 
na to, jaką siłę ma modlitwa zanoszona 
do Boga za pośrednictwem Maryi.

Historia Wolfganga i Sophie
Wolfgang Langenmantel i Sophie Im-
hoff zawarli związek małżeński w 1612 
roku w Augsburgu. Po trzech latach 
małżeństwa w ich życiu pojawił się 
kryzys. Małżonkowie zaczęli myśleć 
bardzo poważnie o rozstaniu. Nieporo-
zumienia i kłótnie osłabiły ich więź 
i doprowadziły prawie do rozpadu mał-
żeństwa. Jednak przed podjęciem osta-

OBLICZA MARYI
– Matka Rozwiązująca Węzły



Z kalendarza liturgicznego

Już się zmęczyła, 
na twarz padła, le-
ży w błocie, cza-
sem na asfalcie. 
Nie uniosła. Za 
ciężko było. Ale u-
nieść chciała. Za 
szybko leciała, bo 
miała być na czas. 
A tu trach i leży! A 
jak ktoś się wywra-
ca, to radocha tym, 
co naokoło.

Jak dobrze, że miłość na pysk się wali – ze 
zmęczenia, szybkości, nieuwagi, z powodu 
śliskiej podłogi. Co za różnica, z jakiego 
powodu, grunt, że z miłości. Jak to dobrze, 
że się upada z miłości!
Miłości, leżałaś w uliczce przed Golgotą, 
więc wiesz! Jak to dobrze, że się upada 
z miłości, i jak to źle, gdy miłość upada!
Miłości upadająca ucz nas, że miłość na 
śmierć nie umiera. Miłość nie unosi się 
pychą. 
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dą parę tasiemką i zawiązywały wstąż-
kę na supełek, który stanowił alegorię 
nierozerwalności związku. Związek 
Wolfganga i Sophie jednak, mimo tego, 
był bliski rozerwania. Wstążka leżąca 
przez lata w domu małżeństwa była 
cała poplątana. Ojciec Jakob ofiarował 
ją Maryi w trakcie modlitwy. Kiedy 
klęczał przed obrazem Maryi, trzymał 
w rękach wstęgę i modlił się intensyw-
nie o to, aby Maryja rozwiązała wszyst-
kie węzły, które komplikowały relację 
pomiędzy małżonkami. „W moim bła-
ganiu oddaję Ci więzy małżeńskie, byś 
je wygładziła rozsupłując wszystkie 
węzły”. Każdorazowo po wypowie-
dzeniu tej modlitwy ojciec Jakob roz-
wiązywał jeden z węzłów, które potwo-
rzyły się na wstążce. Gdy obaj męż-
czyźni skończyli modlitwę śnieżno-
biała wstążka stała się znów gładka.
W bardzo szybkim czasie Wolfgang 
i Sophie doświadczyli owoców modlit-
wy zanoszonej do Boga przez wsta-
wiennictwo Maryi. Sytuacja małżon-
ków zmieniła się radykalnie. To, co naj-
ważniejsze, to fakt, że przebaczyli so-
bie wzajemnie doznane krzywdy i ura-
zy. Odrzucili raz na zawsze pomysł 
o rozstaniu i do końca życia wytrwali 
razem jako małżeństwo.
Prawdziwym cudem, który się wtedy 
dokonał, było nie rozwiązanie supłów 
na wstędze małżeńskiej, ale to, co się 
stało w sercu Wolfganga i Sophie. Tam, 
gdzie z perspektywy ludzkiej przeba-
czenie, zdominowane przez złość, żal 
i wspomnienia, wydawało się niemoż-
liwe, zainterweniował – poprzez orę-
downictwo Maryi – sam Bóg. Ludzki e-
goizm zamknął tych dwoje ludzi na sie-
bie. Prawdziwym cudem stało się zbu-
rzenie muru, który ich oddzielał, nie 
pozwalając doświadczyć prawdziwej 
jedności.
Historia obrazu
Minęły lata, gdy wnuk Wolfganga i So-
phie, Hieronymus, został duchownym, 
a następnie kanonikiem kościoła św. 
Piotra na Perlachu w Augsburgu. 
Wówczas to, znając z przekazu rodzin-
nego wydarzenie związane z uratowa-
niem małżeństwa swoich dziadków, 

poświęcił jedną z kaplic w kościele św. 
Piotra pamięci swoich dziadków i u-
fundował w niej maryjny ołtarz wotyw-
ny jako podziękowanie Matce Bożej za 
uratowanie ich małżeństwa. Wystrój 
kaplicy wykonał bawarski malarz Jo-
hann Melchior Georg Schmidtner. 
W kaplicy zawisł obraz Matki Bożej, 
na którym znalazło się odwołanie do 
historii Wolfganga i Sophie.
Wizerunek przedstawia Maryję na pół-
księżycu depczącą głowę węża, stojącą 
w otoczeniu aniołów. Jest ona skupiona 
na rozwiązywaniu węzłów na przybru-
dzonej wstędze, którą podaje Jej anioł 
znajdujący się po prawej stronie obra-
zu. Anioł z lewej strony odbiera od 
Maryi prostą, białą wstęgę już bez sup-
łów. Scena ta przedstawia cudowne 
wydarzenie, które miało miejsce w ka-
plicy klasztoru w Ingolstadt 28 wrześ-
nia 1615 roku. W ten sposób została 
podkreślona w szczególny sposób o-
becność Maryi, która uratowała od roz-
padu małżeństwo Wolfganga i Sophie.

Medytacja nad obrazem
Kontemplując Najświętszą Dziewicę 
z naszego obrazu widzimy, że jest po-
dobna do Niewiasty z Apokalipsy: Po-
tem wielki znak ukazał się na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc 
pod jej stopami, a na jej głowie wieniec 
z gwiazd dwunastu (Ap 12,1). Ojcowie 
Kościoła tłumaczą od zawsze tę scenę 
w odniesieniu do Księgi Rodzaju. Bóg 
po grzechu Adama i Ewy daje zapo-
wiedź Zbawiciela. W scenie z Apoka-
lipsy widzimy wypełnienie Boskich o-
bietnic. Niewiastą jest Maryja. Zys-
kawszy chwałę nieba wstawia się za 
swoim potomstwem – Kościołem 
Chrystusowym, który jest wystawiony 
na agresję Smoka, czyli diabła. Zawią-
zując węzły na wstęgach ludzkiego 
losu, utrudnia nam dojście do Ojca. 
Uciekamy się więc pod opiekę Tej, któ-
ra depcze głowę szatana i ratuje swoje 
ziemskie dzieci od jego złowrogich 
wpływów.
Maryja jest Niewiastą o koronie z dwu-
nastu gwiazd, w których św. Cezary 
z Arles widzi obraz Dwunastu Apos-
tołów, wśród których Maryja przeby-

wała po Wniebowstąpieniu Jezusa.
Maryja jest obleczona w niebieski 
płaszcz. To symbol chwały Królowej 
Nieba, wywyższonej za swe pokorne, 
ciche i służebne życie na ziemi. Uboga, 
odarta z zaszczytów tego świata, a bo-
gata w łaskę od Boga.
Maryja unosząc się na wietrze miedzy 
niebem a ziemią jest w towarzystwie a-
niołów. Dwaj spośród nich pomagają 
Jej rozwiązywać więzy. Jeden służy 
podając Niebieskiej Pani poplątane 
wstęgi życia ludzkiego, zaś drugi od-

biera rozplątane i zwraca je ludziom. A-
niołowie zdają się mówić do Maryi: Lu-
dzie ufają Tobie. Pomóż im wyplątać się 
z niewoli zła, grzechów i cierpienia 
beznadziei. Niepokalana zaś całkowi-
cie skupiona na czynności rozplątywa-
nia węzłów, poświęca się w naszej 
sprawie. Pełni wolę swego Syna, stając 
się Matką dającą nam z powrotem na-
sze życie: wolne i bez grzechu.
Głębia u dołu obrazu pogrążona jest 
w ciemnościach. Widać tam dwie pos-
tacie. Przedstawiają one św. Rafała Ar-
chanioła, który prowadzi Tobiasza do 

jego przyszłej małżonki Sary, córki Ra-
guela, dotkniętej przekleństwem i wę-
złem złego ducha, niepozwalającym 
zaznać szczęścia małżeńskiego. To-
biasz, wiedziony Bożą mocą, ma przy-
nieść jej uzdrowienie i uwolnić od krę-
pujących ją duchowych spętań. I rze-
czywiście tak się dzieje. Bóg ocalił 

małżonków i pokonał złego ducha.
Maryja została nam dana jako kanał 
miłosierdzia, ażeby przez Nią nieus-
tannie schodziły potrzebne nam łaski 
od Boga. Nie ma zatem ani jednego wę-
zła w naszym życiu, którego Matka Je-
zusa nie mogłaby rozwiązać. Skoro 
mamy Matkę Miłosierdzia za własną, 

nie bójmy się, że zostaniemy pominięci 
w obdarowaniu łaską. Pełni ufności 
padnijmy do Jej stóp i podajmy anioło-
wi wstęgę własnego życia, pełną sup-
łów, węzłów, pęt. Możemy to uczynić 
odmawiając nowennę ku Jej czci, o któ-
rej więcej w następnym artykule.

Tu nie ma innego 
wyjścia. Rozwój 
miłości, jej wypeł-
nianie się, zawsze 
domaga się krzy-
ża. 
Póki krzyż nie o-
siądzie na ramio-
nach, nie ma mi-
łości. Są tylko pło-
c h e  m a r z e n i a  
i złuda harlequi-
nów i niespełnio-
ny filmowy melodramat.
Krzyż jest jednak wiosną miłości. A jak 
krzyż się nie starzeje, tak i miłości obca jest 
starość. Miłość z krzyżem na plecach nie 
zna zadyszki z powodu szóstego piętra i nie 
zasypia. Bo jest zawsze na czas. Zawsze we 
właściwym miejscu i zawsze na czas, bo 
z krzyżem.
Miłość, z krzyżem na plecach uczy nas, że 
miłość na śmierć nie umiera. Miłość nie 
szuka swego.

Stacja II
Krzyż na plecach

o. Mariusz Urbański OMI

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ 
ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Czym jest nowenna?
Nowenna jest to nabożeństwo trwające przez dziewięć dni, następujących po sobie, praktykowana z konkretną intencją-
prośbą do Boga. Polega na odmawianiu w tym czasie określonej modlitwy w nadziei na wysłuchanie. Jej koniecznym 
elementem jest pobożność i wiara w działanie Bożej Opatrzności.
Cyfra dziewięć symbolizuje ciągłość, wytrwałość i pełnię. Wyraża doskonałość Boga i cel naszego życia.
Jako że każdy człowiek narażony jest na pokusę egoizmu, która może wziąć górę nawet nad intencją modlitwy, warto prosić 
przez ręce Maryi. Ona jest wolna od egoizmu. Oczyści naszą prośbę z jego naleciałości i przedstawi Bogu jako szczerą, 
piękną i prawdziwą.
Jak powstała nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły?
Szczególną rolę odegrał tutaj papież Franciszek, który rozpowszechnił wizerunek Maryi w Ameryce Łacińskiej. W 1986 ro-
ku, w trakcie pracy nad doktoratem, ojciec Bergoglio udał się do Augsburga. Tam zachwycił się obrazem Maryi Rozwiązu-
jącej Węzły i kiedy powrócił do Buenos Aires przywiózł jego kopię do parafii, w której wówczas pracował. Od tego czasu 
zaczął rozpowszechniać wizerunek wśród kapłanów i wiernych w całej Argentynie.
W 1998 roku, inny argentyński kapłan, ks. Juan Ramon Celeiro, ułożył nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Po-
dobnie jak sam obraz, również i nowenna bardzo szybko rozprzestrzeniła się po Argentynie i całym świecie.
Jak odmawiać nowennę?
Układ modlitwy jest następujący:
1. Znak krzyża.
2. Akt żalu.
3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca.
4. Rozważanie na kolejne dni nowenny.
5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca.
6. Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły.
7. Znak krzyża.
Jedną nowennę należy odmawiać w intencji rozwiązania jednego węzła.

Rozważania na kolejne dni
Dzień pierwszy
Ukochana Matko, Najświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły zniewalające 
Twoje Dzieci, wyciągnij ku mnie, Twoje miłosierne dłonie. Dziś oddaję Ci ten wę-
zeł (wymienić go, jeśli to możliwe) i wszelkie zło w moim życiu, którego on stał się 
przyczyną. Daję Ci węzeł, który mnie dręczy, czyni nieszczęśliwym i przeszkadza 
mi zjednoczyć się z Tobą i Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą. Uciekam się do 
Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, albowiem ufam Ci i wiem, że nigdy nie wzgar-
dziłaś grzesznym dzieckiem błagającym Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwią-
zać ten supeł, gdyż Jezus dał Ci wszelką władzę. Ufam, że zechcesz uwolnić mnie 
od tego zniewolenia, albowiem jesteś moją Matką. Wiem, że to uczynisz, ponieważ 
kochasz mnie miłością samego Boga. Dziękuję Ci, Matko Ukochana.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Kto szuka łaski, ten znajdzie ją w dłoniach Maryi.
Drugi dzień
Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask, moje serce zwraca się dziś 
do Ciebie. Uznaję, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twojej pomocy. Z powo-
du mojego egoizmu, uraz, braku wielkoduszności i pokory często odrzucałem łaski 
otrzymywane za Twoją przyczyną. Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo Rozwiązu-
jąca Węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną 
wolność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, praktykując 
potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie. W Twoje 
ręce składam węzeł (wymienić go, jeśli to możliwe), który nie pozwala mi głosić 
chwały Bożej.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia, prosi o pomoc Maryję.

Stacja III
Upadek nr 1



Z kalendarza liturgicznego

Już się zmęczyła, 
na twarz padła, le-
ży w błocie, cza-
sem na asfalcie. 
Nie uniosła. Za 
ciężko było. Ale u-
nieść chciała. Za 
szybko leciała, bo 
miała być na czas. 
A tu trach i leży! A 
jak ktoś się wywra-
ca, to radocha tym, 
co naokoło.

Jak dobrze, że miłość na pysk się wali – ze 
zmęczenia, szybkości, nieuwagi, z powodu 
śliskiej podłogi. Co za różnica, z jakiego 
powodu, grunt, że z miłości. Jak to dobrze, 
że się upada z miłości!
Miłości, leżałaś w uliczce przed Golgotą, 
więc wiesz! Jak to dobrze, że się upada 
z miłości, i jak to źle, gdy miłość upada!
Miłości upadająca ucz nas, że miłość na 
śmierć nie umiera. Miłość nie unosi się 
pychą. 
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dą parę tasiemką i zawiązywały wstąż-
kę na supełek, który stanowił alegorię 
nierozerwalności związku. Związek 
Wolfganga i Sophie jednak, mimo tego, 
był bliski rozerwania. Wstążka leżąca 
przez lata w domu małżeństwa była 
cała poplątana. Ojciec Jakob ofiarował 
ją Maryi w trakcie modlitwy. Kiedy 
klęczał przed obrazem Maryi, trzymał 
w rękach wstęgę i modlił się intensyw-
nie o to, aby Maryja rozwiązała wszyst-
kie węzły, które komplikowały relację 
pomiędzy małżonkami. „W moim bła-
ganiu oddaję Ci więzy małżeńskie, byś 
je wygładziła rozsupłując wszystkie 
węzły”. Każdorazowo po wypowie-
dzeniu tej modlitwy ojciec Jakob roz-
wiązywał jeden z węzłów, które potwo-
rzyły się na wstążce. Gdy obaj męż-
czyźni skończyli modlitwę śnieżno-
biała wstążka stała się znów gładka.
W bardzo szybkim czasie Wolfgang 
i Sophie doświadczyli owoców modlit-
wy zanoszonej do Boga przez wsta-
wiennictwo Maryi. Sytuacja małżon-
ków zmieniła się radykalnie. To, co naj-
ważniejsze, to fakt, że przebaczyli so-
bie wzajemnie doznane krzywdy i ura-
zy. Odrzucili raz na zawsze pomysł 
o rozstaniu i do końca życia wytrwali 
razem jako małżeństwo.
Prawdziwym cudem, który się wtedy 
dokonał, było nie rozwiązanie supłów 
na wstędze małżeńskiej, ale to, co się 
stało w sercu Wolfganga i Sophie. Tam, 
gdzie z perspektywy ludzkiej przeba-
czenie, zdominowane przez złość, żal 
i wspomnienia, wydawało się niemoż-
liwe, zainterweniował – poprzez orę-
downictwo Maryi – sam Bóg. Ludzki e-
goizm zamknął tych dwoje ludzi na sie-
bie. Prawdziwym cudem stało się zbu-
rzenie muru, który ich oddzielał, nie 
pozwalając doświadczyć prawdziwej 
jedności.
Historia obrazu
Minęły lata, gdy wnuk Wolfganga i So-
phie, Hieronymus, został duchownym, 
a następnie kanonikiem kościoła św. 
Piotra na Perlachu w Augsburgu. 
Wówczas to, znając z przekazu rodzin-
nego wydarzenie związane z uratowa-
niem małżeństwa swoich dziadków, 

poświęcił jedną z kaplic w kościele św. 
Piotra pamięci swoich dziadków i u-
fundował w niej maryjny ołtarz wotyw-
ny jako podziękowanie Matce Bożej za 
uratowanie ich małżeństwa. Wystrój 
kaplicy wykonał bawarski malarz Jo-
hann Melchior Georg Schmidtner. 
W kaplicy zawisł obraz Matki Bożej, 
na którym znalazło się odwołanie do 
historii Wolfganga i Sophie.
Wizerunek przedstawia Maryję na pół-
księżycu depczącą głowę węża, stojącą 
w otoczeniu aniołów. Jest ona skupiona 
na rozwiązywaniu węzłów na przybru-
dzonej wstędze, którą podaje Jej anioł 
znajdujący się po prawej stronie obra-
zu. Anioł z lewej strony odbiera od 
Maryi prostą, białą wstęgę już bez sup-
łów. Scena ta przedstawia cudowne 
wydarzenie, które miało miejsce w ka-
plicy klasztoru w Ingolstadt 28 wrześ-
nia 1615 roku. W ten sposób została 
podkreślona w szczególny sposób o-
becność Maryi, która uratowała od roz-
padu małżeństwo Wolfganga i Sophie.

Medytacja nad obrazem
Kontemplując Najświętszą Dziewicę 
z naszego obrazu widzimy, że jest po-
dobna do Niewiasty z Apokalipsy: Po-
tem wielki znak ukazał się na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc 
pod jej stopami, a na jej głowie wieniec 
z gwiazd dwunastu (Ap 12,1). Ojcowie 
Kościoła tłumaczą od zawsze tę scenę 
w odniesieniu do Księgi Rodzaju. Bóg 
po grzechu Adama i Ewy daje zapo-
wiedź Zbawiciela. W scenie z Apoka-
lipsy widzimy wypełnienie Boskich o-
bietnic. Niewiastą jest Maryja. Zys-
kawszy chwałę nieba wstawia się za 
swoim potomstwem – Kościołem 
Chrystusowym, który jest wystawiony 
na agresję Smoka, czyli diabła. Zawią-
zując węzły na wstęgach ludzkiego 
losu, utrudnia nam dojście do Ojca. 
Uciekamy się więc pod opiekę Tej, któ-
ra depcze głowę szatana i ratuje swoje 
ziemskie dzieci od jego złowrogich 
wpływów.
Maryja jest Niewiastą o koronie z dwu-
nastu gwiazd, w których św. Cezary 
z Arles widzi obraz Dwunastu Apos-
tołów, wśród których Maryja przeby-

wała po Wniebowstąpieniu Jezusa.
Maryja jest obleczona w niebieski 
płaszcz. To symbol chwały Królowej 
Nieba, wywyższonej za swe pokorne, 
ciche i służebne życie na ziemi. Uboga, 
odarta z zaszczytów tego świata, a bo-
gata w łaskę od Boga.
Maryja unosząc się na wietrze miedzy 
niebem a ziemią jest w towarzystwie a-
niołów. Dwaj spośród nich pomagają 
Jej rozwiązywać więzy. Jeden służy 
podając Niebieskiej Pani poplątane 
wstęgi życia ludzkiego, zaś drugi od-

biera rozplątane i zwraca je ludziom. A-
niołowie zdają się mówić do Maryi: Lu-
dzie ufają Tobie. Pomóż im wyplątać się 
z niewoli zła, grzechów i cierpienia 
beznadziei. Niepokalana zaś całkowi-
cie skupiona na czynności rozplątywa-
nia węzłów, poświęca się w naszej 
sprawie. Pełni wolę swego Syna, stając 
się Matką dającą nam z powrotem na-
sze życie: wolne i bez grzechu.
Głębia u dołu obrazu pogrążona jest 
w ciemnościach. Widać tam dwie pos-
tacie. Przedstawiają one św. Rafała Ar-
chanioła, który prowadzi Tobiasza do 

jego przyszłej małżonki Sary, córki Ra-
guela, dotkniętej przekleństwem i wę-
złem złego ducha, niepozwalającym 
zaznać szczęścia małżeńskiego. To-
biasz, wiedziony Bożą mocą, ma przy-
nieść jej uzdrowienie i uwolnić od krę-
pujących ją duchowych spętań. I rze-
czywiście tak się dzieje. Bóg ocalił 

małżonków i pokonał złego ducha.
Maryja została nam dana jako kanał 
miłosierdzia, ażeby przez Nią nieus-
tannie schodziły potrzebne nam łaski 
od Boga. Nie ma zatem ani jednego wę-
zła w naszym życiu, którego Matka Je-
zusa nie mogłaby rozwiązać. Skoro 
mamy Matkę Miłosierdzia za własną, 

nie bójmy się, że zostaniemy pominięci 
w obdarowaniu łaską. Pełni ufności 
padnijmy do Jej stóp i podajmy anioło-
wi wstęgę własnego życia, pełną sup-
łów, węzłów, pęt. Możemy to uczynić 
odmawiając nowennę ku Jej czci, o któ-
rej więcej w następnym artykule.

Tu nie ma innego 
wyjścia. Rozwój 
miłości, jej wypeł-
nianie się, zawsze 
domaga się krzy-
ża. 
Póki krzyż nie o-
siądzie na ramio-
nach, nie ma mi-
łości. Są tylko pło-
c h e  m a r z e n i a  
i złuda harlequi-
nów i niespełnio-
ny filmowy melodramat.
Krzyż jest jednak wiosną miłości. A jak 
krzyż się nie starzeje, tak i miłości obca jest 
starość. Miłość z krzyżem na plecach nie 
zna zadyszki z powodu szóstego piętra i nie 
zasypia. Bo jest zawsze na czas. Zawsze we 
właściwym miejscu i zawsze na czas, bo 
z krzyżem.
Miłość, z krzyżem na plecach uczy nas, że 
miłość na śmierć nie umiera. Miłość nie 
szuka swego.

Stacja II
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NOWENNA DO MATKI BOŻEJ 
ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Czym jest nowenna?
Nowenna jest to nabożeństwo trwające przez dziewięć dni, następujących po sobie, praktykowana z konkretną intencją-
prośbą do Boga. Polega na odmawianiu w tym czasie określonej modlitwy w nadziei na wysłuchanie. Jej koniecznym 
elementem jest pobożność i wiara w działanie Bożej Opatrzności.
Cyfra dziewięć symbolizuje ciągłość, wytrwałość i pełnię. Wyraża doskonałość Boga i cel naszego życia.
Jako że każdy człowiek narażony jest na pokusę egoizmu, która może wziąć górę nawet nad intencją modlitwy, warto prosić 
przez ręce Maryi. Ona jest wolna od egoizmu. Oczyści naszą prośbę z jego naleciałości i przedstawi Bogu jako szczerą, 
piękną i prawdziwą.
Jak powstała nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły?
Szczególną rolę odegrał tutaj papież Franciszek, który rozpowszechnił wizerunek Maryi w Ameryce Łacińskiej. W 1986 ro-
ku, w trakcie pracy nad doktoratem, ojciec Bergoglio udał się do Augsburga. Tam zachwycił się obrazem Maryi Rozwiązu-
jącej Węzły i kiedy powrócił do Buenos Aires przywiózł jego kopię do parafii, w której wówczas pracował. Od tego czasu 
zaczął rozpowszechniać wizerunek wśród kapłanów i wiernych w całej Argentynie.
W 1998 roku, inny argentyński kapłan, ks. Juan Ramon Celeiro, ułożył nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Po-
dobnie jak sam obraz, również i nowenna bardzo szybko rozprzestrzeniła się po Argentynie i całym świecie.
Jak odmawiać nowennę?
Układ modlitwy jest następujący:
1. Znak krzyża.
2. Akt żalu.
3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca.
4. Rozważanie na kolejne dni nowenny.
5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca.
6. Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły.
7. Znak krzyża.
Jedną nowennę należy odmawiać w intencji rozwiązania jednego węzła.

Rozważania na kolejne dni
Dzień pierwszy
Ukochana Matko, Najświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły zniewalające 
Twoje Dzieci, wyciągnij ku mnie, Twoje miłosierne dłonie. Dziś oddaję Ci ten wę-
zeł (wymienić go, jeśli to możliwe) i wszelkie zło w moim życiu, którego on stał się 
przyczyną. Daję Ci węzeł, który mnie dręczy, czyni nieszczęśliwym i przeszkadza 
mi zjednoczyć się z Tobą i Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą. Uciekam się do 
Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, albowiem ufam Ci i wiem, że nigdy nie wzgar-
dziłaś grzesznym dzieckiem błagającym Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwią-
zać ten supeł, gdyż Jezus dał Ci wszelką władzę. Ufam, że zechcesz uwolnić mnie 
od tego zniewolenia, albowiem jesteś moją Matką. Wiem, że to uczynisz, ponieważ 
kochasz mnie miłością samego Boga. Dziękuję Ci, Matko Ukochana.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Kto szuka łaski, ten znajdzie ją w dłoniach Maryi.
Drugi dzień
Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask, moje serce zwraca się dziś 
do Ciebie. Uznaję, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twojej pomocy. Z powo-
du mojego egoizmu, uraz, braku wielkoduszności i pokory często odrzucałem łaski 
otrzymywane za Twoją przyczyną. Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo Rozwiązu-
jąca Węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną 
wolność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, praktykując 
potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie. W Twoje 
ręce składam węzeł (wymienić go, jeśli to możliwe), który nie pozwala mi głosić 
chwały Bożej.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia, prosi o pomoc Maryję.
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Z kalendarza liturgicznego

Miłość pomaga. 
Zwłaszcza w obli-
czu śmierci jest 
chętna. Jakby bar-
dz ie j  wraż l iwa  
i więcej ma czasu. 
Już może zostawić 
robotę na polu wzo-
rem Szymona z Cy-
reny, zgodzi się tak-
że na przymus. 
I Szymon się pew-

nie zbawił pod przymusem miłości.
Miłość lubi, gdy się jej pomaga. Przestaje 
czuć się sama, lżej jej i trochę weselej. Na 
chwilę nie czuje ciężaru. Potem idzie się jej 
już pewniej.
Miłości, wsparta mięśniami Cyrenejczyka 
ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera. 
Miłość nie szuka poklasku.
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Trzeci dzień
Matko Pośredniczko, Królowo nieba, Ty, której dłonie rozdają wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie Twoje miłosierne 
oczy. W Twoje święte dłonie składam ten zniewalający węzeł mojego życia, wszelkie urazy i pretensje, których on jest przy-
czyną. Boże Ojcze, proszę Cię o przebaczenie moich win. Pomóż mi darować wszystkim, którzy świadomie lub nieświado-
mie stali się przyczyną mojego zniewolenia. Wiem, że rozwiążesz mój węzeł na tyle, na ile Ci zaufam. Przed Tobą, 
Ukochana Matko i w imię Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, który choć tak bardzo znieważony, potrafił przebaczyć – 
przebaczam teraz na zawsze tym osobom a także samemu sobie. Dziękuję, Maryjo Rozwiązująca Węzły i proszę, módl się 
o rozwiązanie w moim sercu węzła urazy oraz tego zniewolenia, które ci teraz przedstawiam. Amen.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Kto chce łask, zwraca się do Maryi.

Czwarty dzień
Święta Matko Ukochana, dobra dla wszystkich, którzy Cię szukają, ulituj się nade mną. 
Składam w Twoje dłonie ten węzeł. Nie pozwala mi on trwać w pokoju, paraliżuje moją 
duszę, przeszkadza w kroczeniu za Panem i w oddaniu życia na Jego służbę. Rozwiąż ten 
mój życiowy węzeł, o Matko moja. Uproś u Jezusa uzdrowienie mojej sparaliżowanej wia-
ry, która chwieje się pod wpływem uderzeń kamieniami. Wędruj ze mną, Matko ukochana 
i pomóż, bym zrozumiał, że dzięki tym kamieniom mogę stać się silniejszy, że one po-
magają mi w wewnętrznym wzrastaniu, w tym, bym przestał szemrać, nauczył się w każdej 
chwili dziękować i – ufny w Twoją moc – zachował duchową radość.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Kto chce doświadczyć ciepło, zbliża się do Maryi, która jest odbiciem promieni Słońca.
Piąty dzień
Matko Rozwiązująca Węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by 
jeszcze raz złożyć mój węzeł w Twoje dłonie. Proszę Cię o Bożą mądrość, bym postępując 
w świetle Ducha Świętego, rozwiązał wszystkie trudności. Nikt nigdy nie widział Cię za-
gniewaną, wręcz przeciwnie, słowa Twoje były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie 
Serce Boga. Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i dobroć, abym nauczył się wszyst-
ko rozważać w ciszy serca. I jak to czyniłaś w czasie Pięćdziesiątnicy, tak i teraz wstawiaj 

się u Jezusa, ażebym i ja doświadczył w moim życiu wylania Ducha Świętego. Duchu Boga – zstąp na mnie!
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Maryja wszystko może wyprosić u Boga.
Szósty dzień
Królowo Miłosierdzia, składam w Twoje dłonie mój życiowy węzeł i proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwania, 
aż go rozwiążesz. Naucz mnie wytrwałego słuchania słów Twojego Syna, szczerego spowiadania się, przystępowania z wia-
rą do Komunii Świętej i wreszcie – pozostań ze mną. Przygotuj moje serce na świętowanie z Aniołami łaski, którą mi 
wypraszasz.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Cała piękna jesteś Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
Siódmy dzień
Matko najczystsza, zwracam się dziś do Ciebie, błagam o rozwiązanie tego węzła w moim życiu, o wyzwolenie mnie spod 
władzy złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej władzy nad demonami. Wyrzekam się dziś szatana i wszystkiego co od niego po-
chodzi. Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym Zbawcą, moim jedynym Panem. O Maryjo Rozwiązująca Węzły, zmiażdż 
głowę złego. Zniszcz pułapki, które stały się przyczyną zniewolenia w moim 
życiu. Dzięki, Matko najukochańsza. Panie Jezu, wyzwól mnie przez Twoją naj-
droższą Krew.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Jesteś chwałą Jeruzalem i chlubą naszego narodu.
Ósmy dzień
Dziewico, Matko Boga, bogata w miłosierdzie, ulituj się nad Twoim dzieckiem 
i rozwiąż ten węzeł w moim życiu. Proszę nawiedź mnie jak nawiedziłaś Elżbietę. 
Przynieś mi Jezusa, ażeby On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz mnie prakty-
kować cnoty męstwa, radości, pokory, wiary i jak Elżbieta uproś mi łaskę na-
pełnienia Duchem Świętym. Chcę byś była mi Matką, Królową i Przyjaciółką. Da-
ję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, rodzinę, dobra zew-
nętrzne i wewnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje serce, bym mógł 
robić wszystko, co Jezus mi mówi.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Zbliżamy się z ufnością do Tronu łaski.
Dziewiąty dzień
Matko Najświętsza, orędowniczko nasza, Ty, która rozwiązujesz więzy, przy-
chodzę dzisiaj, aby podziękować Ci za rozwiązanie mojego życiowego węzła. Ty 
znasz boleść jaką mi sprawia. Dzięki, o Matko moja, za miłosierne otarcie moich 
łez. Dzięki za przygarnięcie mnie w ramiona i wyproszenie innej łaski Bożej. Ma-
ryjo, która rozwiązujesz więzy, Matko moja ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie 

węzłów mojego życia. Okryj mnie płaszczem Twojej miłości, weź mnie pod twoją obronę, uproś światło i napełnij Twoim 
pokojem.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Modlitwa Do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce 
nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych Dzieci, a serce przepełniają Boża Miłość i nieskończone Miłosierdzie – 
zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz jak te węzły 
mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam 
wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich 
węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę weź dzisiaj tę zawiłość (wymienić, jeśli to moż-
liwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, roz-
wiąż ją i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubo-
gaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. 
Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moja najpewniejsza ostoją.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.

o. Mariusz Urbański OMI

WĘZŁY NASZEGO ŻYCIA – O CO PROSIĆ W NOWENNIIE DO 
MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Odkąd człowiek postanowił na własną 
rękę szukać szczęścia i odłączył się od 
swojego Stwórcy, w miejsce pomyśl-
ności pojawiły się trudności i problemy 
przygniatające i krępujące jego życie. 
Skuszony podszeptem szatana wikła 
się odtąd i komplikuje swe drogi licz-
nymi węzłami, stając się faktycznie 
niewolnikiem „wolności na własną rę-
kę”. Żyjąc zaś w społeczności sobie po-
dobnych, staje się powodem cierpień 
innych, a także przedmiotem zła. Jed-
nym słowem rani i jest raniony.
Doświadczenie pokazuje nam, że nie 
jesteśmy w stanie sami rozplątać tego, 
co nas krępuje. Liczne nałogi, cierpie-
nia, choroby, kłótnie, niezgoda... bar-
dzo często są silniejsze od nas. Czło-
wiek sam nie jest w stanie wydobyć się 
z bałaganu, w którym tkwi. Jedyna 
nadzieja na odzyskanie wolności może 
przyjść tylko z zewnątrz.

Czym są węzły?
Aby lepiej zrozumieć czym są krępu-
jące nas węzły na początek przytoczy-
my wymyśloną historię: Wyobraźmy 
sobie rodzinę: mąż, żona, trójka dzieci, 
najmłodsze dwa lata. Mają kredyt, za 
który postawili piękny dom, kupili sa-
mochód. Mają pracę, powoli spłacają 
kredyt, cieszą się sobą, życiem. I pew-
nego dnia ich dwuletnia córka bawi się 
zapałkami, wznieca pożar i cały dom 
płonie. Co zrobią z dzieckiem? Zabiją 
je? Nie, przytulą je, uspokoją, przeba-
czą. Ale konsekwencje tego, co zrobiła 
ta dziewczynka są straszne: nie mają 
gdzie mieszkać, mają długi, cała rodzi-
na cierpi.
Właśnie tym są owe więzy – to konsek-
wencje naszych osobistych grzechów. 
Tak jak chrzest gładzi w nas winę grze-
chu pierworodnego, a pozostają w nas 
jego konsekwencje w postaci osłabio-
nej woli i rozumu, cierpienia, koniecz-
ności śmierci; tak każda spowiedź gła-
dzi winę grzechów osobistych, ale ich 
konsekwencje często w nas pozostają.

Węzły w naszym życiu
Są to problemy, które bardzo często no-
simy przez lata, niejednokrotnie tracąc 
nadzieję na wyplątanie się z nich. Wę-
zły kłótni rodzinnych, nieporozumie-
nia między rodzicami a dziećmi, brak 
szacunku, przemoc; urazy między mał-
żonkami, brak pokoju i radości na łonie 
rodziny, lęk, rozpacz małżonków po 
rozwodzie, rozkład rodziny, węzły bólu 
spowodowane nałogami dzieci, ich 
chorobą, czy oddaleniem się od Boga; 
węzły alkoholizmu, narkomanii, por-
nografii, hazardu; węzły zranień fi-
zycznych, psychicznych i moralnych 
zadane przez innych; zniewoleń ducho-
wych i demonicznych opętań; niechęć 
boleśnie nas torturująca, poczucie winy 

Stacja IV
Matka

Jak tu ciepło od 
miłości, przy tej 
stacji! Miłość wy-
biega do Syna na 
drogę, bo miłość 
zawsze biegnie do 
dzieci. Ręce się jej 
trzęsą, łez pow-
strzymać nie mo-
że, gotowa jest sie-
bie dać w zamian. 
Ale gotowa jest – 
gdy trzeba – syna oddać, córkę oddać.
Ileż tych stacji czwartych mamy w życiu. 
Może to z tamtej stacji jerozolimskiej rodzą 
się stacje czwarte w naszych domach. 
I pewnie razem z Maryją, odprawiają co 
dzień tę stację nasze matki.
Miłości, przez Matkę przyjęta, ucz nas, że 
miłość na śmierć nie umiera. Miłość nie 
unosi się gniewem.

po dokonanej aborcji, nieuleczalne 
choroby, depresja, bezrobocie, strach, 
samotność, niewiara, pycha. Wszystkie 
one są w naszym życiu konsekwencją 
grzechu osobistego bądź społecznego, 
a także braku rozsądku.

Węzły a rodzina
Maryja interweniowała, wypraszając 
łaski dla zagrożonego rozpadem mał-
żeństwa Wolfganga i Sophie. Dlatego 
też pomocy Maryi Rozwiązującej Wę-
zły mogą oczekiwać osoby przeży-
wające kryzys małżeński i trudności 
w życiu rodzinnym. Problemy mogą 
mieć różny charakter. Mogą dotyczyć 
bezpośrednio małżonków – braku po-
rozumienia pomiędzy nimi, niewier-
ności oraz przemocy fizycznej. Mogą 
dotyczyć relacji z dziećmi. Mogą być 
związane z zagrożeniem ciąży, z choro-
bami wieku dziecięcego, a także pro-
blemami pomiędzy rodzicami i nasto-
latkami. Mogą odnosić się do nieporo-
zumień pomiędzy rodzeństwem oraz 
pomiędzy dalszymi krewnymi.
Maryja Dziewica, Małżonka Józefa 
i Matka Syna Bożego, zna dobrze pro-
blemy i trudności, jakie pojawiają się 
w rodzinach. Dlatego możemy z całą 
odwagą i otwartością prosić Ją o wszel-
kie potrzebne łaski, abyśmy upodab-
niali nasze rodziny do Świętej Rodziny 
z Nazaretu.

O co i jak prosić w nowennie?
W nowennie prosi się Maryję o rozwią-
zanie każdego rodzaju węzła: niezgo-
dy, niewiary, niepowodzenia, trudnych 
wspomnień, gwałtu, molestowania, po-
szukiwania mieszkania, smutku poro-
nienia, aborcji, morderstwa, spowodo-
wania wypadku, narkomanii, choroby, 
cierpienia, rozwodu, bezrobocia, kło-
potów finansowych, stresu, depresji. 
Krótko mówiąc wszystkich trudności 

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk



Z kalendarza liturgicznego

Miłość pomaga. 
Zwłaszcza w obli-
czu śmierci jest 
chętna. Jakby bar-
dz ie j  wraż l iwa  
i więcej ma czasu. 
Już może zostawić 
robotę na polu wzo-
rem Szymona z Cy-
reny, zgodzi się tak-
że na przymus. 
I Szymon się pew-

nie zbawił pod przymusem miłości.
Miłość lubi, gdy się jej pomaga. Przestaje 
czuć się sama, lżej jej i trochę weselej. Na 
chwilę nie czuje ciężaru. Potem idzie się jej 
już pewniej.
Miłości, wsparta mięśniami Cyrenejczyka 
ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera. 
Miłość nie szuka poklasku.

Z kalendarza liturgicznego
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Trzeci dzień
Matko Pośredniczko, Królowo nieba, Ty, której dłonie rozdają wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie Twoje miłosierne 
oczy. W Twoje święte dłonie składam ten zniewalający węzeł mojego życia, wszelkie urazy i pretensje, których on jest przy-
czyną. Boże Ojcze, proszę Cię o przebaczenie moich win. Pomóż mi darować wszystkim, którzy świadomie lub nieświado-
mie stali się przyczyną mojego zniewolenia. Wiem, że rozwiążesz mój węzeł na tyle, na ile Ci zaufam. Przed Tobą, 
Ukochana Matko i w imię Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, który choć tak bardzo znieważony, potrafił przebaczyć – 
przebaczam teraz na zawsze tym osobom a także samemu sobie. Dziękuję, Maryjo Rozwiązująca Węzły i proszę, módl się 
o rozwiązanie w moim sercu węzła urazy oraz tego zniewolenia, które ci teraz przedstawiam. Amen.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Kto chce łask, zwraca się do Maryi.

Czwarty dzień
Święta Matko Ukochana, dobra dla wszystkich, którzy Cię szukają, ulituj się nade mną. 
Składam w Twoje dłonie ten węzeł. Nie pozwala mi on trwać w pokoju, paraliżuje moją 
duszę, przeszkadza w kroczeniu za Panem i w oddaniu życia na Jego służbę. Rozwiąż ten 
mój życiowy węzeł, o Matko moja. Uproś u Jezusa uzdrowienie mojej sparaliżowanej wia-
ry, która chwieje się pod wpływem uderzeń kamieniami. Wędruj ze mną, Matko ukochana 
i pomóż, bym zrozumiał, że dzięki tym kamieniom mogę stać się silniejszy, że one po-
magają mi w wewnętrznym wzrastaniu, w tym, bym przestał szemrać, nauczył się w każdej 
chwili dziękować i – ufny w Twoją moc – zachował duchową radość.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Kto chce doświadczyć ciepło, zbliża się do Maryi, która jest odbiciem promieni Słońca.
Piąty dzień
Matko Rozwiązująca Węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by 
jeszcze raz złożyć mój węzeł w Twoje dłonie. Proszę Cię o Bożą mądrość, bym postępując 
w świetle Ducha Świętego, rozwiązał wszystkie trudności. Nikt nigdy nie widział Cię za-
gniewaną, wręcz przeciwnie, słowa Twoje były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie 
Serce Boga. Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i dobroć, abym nauczył się wszyst-
ko rozważać w ciszy serca. I jak to czyniłaś w czasie Pięćdziesiątnicy, tak i teraz wstawiaj 

się u Jezusa, ażebym i ja doświadczył w moim życiu wylania Ducha Świętego. Duchu Boga – zstąp na mnie!
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Maryja wszystko może wyprosić u Boga.
Szósty dzień
Królowo Miłosierdzia, składam w Twoje dłonie mój życiowy węzeł i proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwania, 
aż go rozwiążesz. Naucz mnie wytrwałego słuchania słów Twojego Syna, szczerego spowiadania się, przystępowania z wia-
rą do Komunii Świętej i wreszcie – pozostań ze mną. Przygotuj moje serce na świętowanie z Aniołami łaski, którą mi 
wypraszasz.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Cała piękna jesteś Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
Siódmy dzień
Matko najczystsza, zwracam się dziś do Ciebie, błagam o rozwiązanie tego węzła w moim życiu, o wyzwolenie mnie spod 
władzy złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej władzy nad demonami. Wyrzekam się dziś szatana i wszystkiego co od niego po-
chodzi. Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym Zbawcą, moim jedynym Panem. O Maryjo Rozwiązująca Węzły, zmiażdż 
głowę złego. Zniszcz pułapki, które stały się przyczyną zniewolenia w moim 
życiu. Dzięki, Matko najukochańsza. Panie Jezu, wyzwól mnie przez Twoją naj-
droższą Krew.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Jesteś chwałą Jeruzalem i chlubą naszego narodu.
Ósmy dzień
Dziewico, Matko Boga, bogata w miłosierdzie, ulituj się nad Twoim dzieckiem 
i rozwiąż ten węzeł w moim życiu. Proszę nawiedź mnie jak nawiedziłaś Elżbietę. 
Przynieś mi Jezusa, ażeby On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz mnie prakty-
kować cnoty męstwa, radości, pokory, wiary i jak Elżbieta uproś mi łaskę na-
pełnienia Duchem Świętym. Chcę byś była mi Matką, Królową i Przyjaciółką. Da-
ję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, rodzinę, dobra zew-
nętrzne i wewnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje serce, bym mógł 
robić wszystko, co Jezus mi mówi.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Zbliżamy się z ufnością do Tronu łaski.
Dziewiąty dzień
Matko Najświętsza, orędowniczko nasza, Ty, która rozwiązujesz więzy, przy-
chodzę dzisiaj, aby podziękować Ci za rozwiązanie mojego życiowego węzła. Ty 
znasz boleść jaką mi sprawia. Dzięki, o Matko moja, za miłosierne otarcie moich 
łez. Dzięki za przygarnięcie mnie w ramiona i wyproszenie innej łaski Bożej. Ma-
ryjo, która rozwiązujesz więzy, Matko moja ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie 

węzłów mojego życia. Okryj mnie płaszczem Twojej miłości, weź mnie pod twoją obronę, uproś światło i napełnij Twoim 
pokojem.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.
Modlitwa Do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce 
nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych Dzieci, a serce przepełniają Boża Miłość i nieskończone Miłosierdzie – 
zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz jak te węzły 
mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam 
wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich 
węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę weź dzisiaj tę zawiłość (wymienić, jeśli to moż-
liwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, roz-
wiąż ją i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubo-
gaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. 
Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moja najpewniejsza ostoją.
Maryjo Rozwiązująca Węzły, módl się za mną.

o. Mariusz Urbański OMI

WĘZŁY NASZEGO ŻYCIA – O CO PROSIĆ W NOWENNIIE DO 
MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Odkąd człowiek postanowił na własną 
rękę szukać szczęścia i odłączył się od 
swojego Stwórcy, w miejsce pomyśl-
ności pojawiły się trudności i problemy 
przygniatające i krępujące jego życie. 
Skuszony podszeptem szatana wikła 
się odtąd i komplikuje swe drogi licz-
nymi węzłami, stając się faktycznie 
niewolnikiem „wolności na własną rę-
kę”. Żyjąc zaś w społeczności sobie po-
dobnych, staje się powodem cierpień 
innych, a także przedmiotem zła. Jed-
nym słowem rani i jest raniony.
Doświadczenie pokazuje nam, że nie 
jesteśmy w stanie sami rozplątać tego, 
co nas krępuje. Liczne nałogi, cierpie-
nia, choroby, kłótnie, niezgoda... bar-
dzo często są silniejsze od nas. Czło-
wiek sam nie jest w stanie wydobyć się 
z bałaganu, w którym tkwi. Jedyna 
nadzieja na odzyskanie wolności może 
przyjść tylko z zewnątrz.

Czym są węzły?
Aby lepiej zrozumieć czym są krępu-
jące nas węzły na początek przytoczy-
my wymyśloną historię: Wyobraźmy 
sobie rodzinę: mąż, żona, trójka dzieci, 
najmłodsze dwa lata. Mają kredyt, za 
który postawili piękny dom, kupili sa-
mochód. Mają pracę, powoli spłacają 
kredyt, cieszą się sobą, życiem. I pew-
nego dnia ich dwuletnia córka bawi się 
zapałkami, wznieca pożar i cały dom 
płonie. Co zrobią z dzieckiem? Zabiją 
je? Nie, przytulą je, uspokoją, przeba-
czą. Ale konsekwencje tego, co zrobiła 
ta dziewczynka są straszne: nie mają 
gdzie mieszkać, mają długi, cała rodzi-
na cierpi.
Właśnie tym są owe więzy – to konsek-
wencje naszych osobistych grzechów. 
Tak jak chrzest gładzi w nas winę grze-
chu pierworodnego, a pozostają w nas 
jego konsekwencje w postaci osłabio-
nej woli i rozumu, cierpienia, koniecz-
ności śmierci; tak każda spowiedź gła-
dzi winę grzechów osobistych, ale ich 
konsekwencje często w nas pozostają.

Węzły w naszym życiu
Są to problemy, które bardzo często no-
simy przez lata, niejednokrotnie tracąc 
nadzieję na wyplątanie się z nich. Wę-
zły kłótni rodzinnych, nieporozumie-
nia między rodzicami a dziećmi, brak 
szacunku, przemoc; urazy między mał-
żonkami, brak pokoju i radości na łonie 
rodziny, lęk, rozpacz małżonków po 
rozwodzie, rozkład rodziny, węzły bólu 
spowodowane nałogami dzieci, ich 
chorobą, czy oddaleniem się od Boga; 
węzły alkoholizmu, narkomanii, por-
nografii, hazardu; węzły zranień fi-
zycznych, psychicznych i moralnych 
zadane przez innych; zniewoleń ducho-
wych i demonicznych opętań; niechęć 
boleśnie nas torturująca, poczucie winy 

Stacja IV
Matka

Jak tu ciepło od 
miłości, przy tej 
stacji! Miłość wy-
biega do Syna na 
drogę, bo miłość 
zawsze biegnie do 
dzieci. Ręce się jej 
trzęsą, łez pow-
strzymać nie mo-
że, gotowa jest sie-
bie dać w zamian. 
Ale gotowa jest – 
gdy trzeba – syna oddać, córkę oddać.
Ileż tych stacji czwartych mamy w życiu. 
Może to z tamtej stacji jerozolimskiej rodzą 
się stacje czwarte w naszych domach. 
I pewnie razem z Maryją, odprawiają co 
dzień tę stację nasze matki.
Miłości, przez Matkę przyjęta, ucz nas, że 
miłość na śmierć nie umiera. Miłość nie 
unosi się gniewem.

po dokonanej aborcji, nieuleczalne 
choroby, depresja, bezrobocie, strach, 
samotność, niewiara, pycha. Wszystkie 
one są w naszym życiu konsekwencją 
grzechu osobistego bądź społecznego, 
a także braku rozsądku.

Węzły a rodzina
Maryja interweniowała, wypraszając 
łaski dla zagrożonego rozpadem mał-
żeństwa Wolfganga i Sophie. Dlatego 
też pomocy Maryi Rozwiązującej Wę-
zły mogą oczekiwać osoby przeży-
wające kryzys małżeński i trudności 
w życiu rodzinnym. Problemy mogą 
mieć różny charakter. Mogą dotyczyć 
bezpośrednio małżonków – braku po-
rozumienia pomiędzy nimi, niewier-
ności oraz przemocy fizycznej. Mogą 
dotyczyć relacji z dziećmi. Mogą być 
związane z zagrożeniem ciąży, z choro-
bami wieku dziecięcego, a także pro-
blemami pomiędzy rodzicami i nasto-
latkami. Mogą odnosić się do nieporo-
zumień pomiędzy rodzeństwem oraz 
pomiędzy dalszymi krewnymi.
Maryja Dziewica, Małżonka Józefa 
i Matka Syna Bożego, zna dobrze pro-
blemy i trudności, jakie pojawiają się 
w rodzinach. Dlatego możemy z całą 
odwagą i otwartością prosić Ją o wszel-
kie potrzebne łaski, abyśmy upodab-
niali nasze rodziny do Świętej Rodziny 
z Nazaretu.

O co i jak prosić w nowennie?
W nowennie prosi się Maryję o rozwią-
zanie każdego rodzaju węzła: niezgo-
dy, niewiary, niepowodzenia, trudnych 
wspomnień, gwałtu, molestowania, po-
szukiwania mieszkania, smutku poro-
nienia, aborcji, morderstwa, spowodo-
wania wypadku, narkomanii, choroby, 
cierpienia, rozwodu, bezrobocia, kło-
potów finansowych, stresu, depresji. 
Krótko mówiąc wszystkich trudności 
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INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA MARZEC 2017
Intencja ewangelizacyjna:

Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę
i w postaci pomocy materialnej.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA KWIECIEŃ 2017
Intencja ogólna:

Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie,
rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu

w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.
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materialnych i duchowych, osobistych, 
rodzinnych i społecznych.
W nowennie trzeba prosić wytrwale, 
z ufnością, ale i z posłuszeństwem. Nie 
należy myśleć, że nowenna jest „wytry-
chem”  na Pana Boga, wobec którego 
jest On bezsilny. To On decyduje o na-
szych losach i pozostaje zupełnie wol-
ny w swoim działaniu. Słowa Jezusa 

z modlitwy w Ogrójcu są dla nas lekcją 
modlitwy: Ojcze, dla Ciebie wszystko 
jest możliwe, zabierz ten kielich ode 
Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co 
Ty niech się stanie! (Mk 14,36).

Za kogo odmawiać nowennę?
Zasadniczo odmawiamy nowennę, 
prosząc o rozwiązanie swoich węzłów. 
Można wstawiać się za bliźniego, jeśli 
tylko jego węzeł stanowi dla mnie sa-
mego znaczący problem i zawiązuje 
węzeł na wstędze mojego życia. Wtedy 
należy modlić się nowenną za siebie, co 
przy okazji przynosi skutek duchowy 
w życiu owego bliźniego. W konse-
kwencji rozwiązania mojego węzła, ot-
rzymam środki i umiejętności do po-

Poznaj największy cud
o. Mariusz Urbański OMI

LITURGIA SŁOWA
Nastał moment Liturgii Słowa i Dziewica kazała 
mi powtórzyć:
„Panie, dzisiaj pragnę słuchać Twego Słowa 
i przynosić obfity owoc. Niech Twój Święty Duch 
oczyści moje serce, aby Twoje Słowo wzrastało 
i rozwijało się. Oczyść me serce, aby było dobrze 
usposobione”.
Powiedziała:
„Chcę, abyś skupiła się na czytaniach i na całej 
homilii kapłana. Pamiętaj o słowach Biblii: Sło-
wo Boże nie powraca dopóty, dopóki nie wyda 
plonu. Jeśli będziesz uważna, pozostanie w tobie 
coś z tego wszystkiego, co usłyszysz. Powinnaś 
próbować przypominać sobie przez cały dzień te 
słowa, które pozostawiły ślad w tobie. Czasem będą to dwa 
zdania, kiedy indziej będzie to cały usłyszany fragment E-
wangelii, innym razem – tylko jedno słowo. Delektuj się tym 
przez resztę dnia, a stanie się to ciałem w tobie, gdyż taka jest 
droga przemieniania życia: Słowo Boże ma przemieniać 
człowieka. A teraz powiedz Panu, że jesteś tu, aby słuchać te-
go, co On pragnie powiedzieć dzisiaj twemu sercu”.
Ponownie podziękowałam Bogu za to, że dał mi możliwość 
wysłuchania Jego Słowa. Prosiłam Go o przebaczenie za to, 
że miałam serce tak twarde przez tyle lat i za to, że uczyłam 
moje dzieci chodzić na Mszę w niedziele, jedynie dlatego, że 
tak nakazuje Kościół, a nie – z miłości, z konieczności napeł-

niania się Bogiem... Ja sama uczestniczyłam tyle 
razy w Eucharystii przede wszystkim z obo-
wiązku i uważałam, że przez to będę zbawiona. 
W ogóle nie myślałam o tym, aby ją przeżywać 
i zwracać uwagę na czytania, na homilię kapła-
na. Jaki ból odczułam z powodu straty tylu lat, 
z powodu mojej niewiedzy!
Ile razy nasze uczestnictwo we Mszy św. jest po-
wierzchowne. Przychodzimy, bo jest ślub, po-
grzeb lub chcemy się pokazać przed ludźmi! Jak 
wielka jest niewiedza o Kościele i Sakramen-
tach! Ileż czasu marnujemy na pragnienie 
nauczenia się i zdobycia wiedzy o rzeczach tego 
świata, które w pewnym momencie mogą 
zniknąć, nie pozostawiając nam nic i które na 

końcu życia na nic się nam nie przydadzą ani nie przedłużą 
nawet o minutę naszego życia!
Tymczasem o tym, 
dzięki czemu zdo-
bywamy trochę 
nieba na ziemi i po-
tem – życie wiecz-
ne, nie wiemy nic. 
A nazywamy się 
mężczyznami i  
kobietami wyk-
ształconymi...!

Catalina Rivas „Tajemnica Mszy Świętej”

mocy uwikłanemu bliźniemu: mając 
wolne ręce, będę mógł pomóc innym u-
więzionym.
Dlatego nie przyniesie właściwego o-
wocu nowenna w zastępstwie za kogoś, 
jeśli ta osoba nie dostrzega swojego 
problemu – jest zamknięta i nie prosi 
o ratunek. W takim przypadku potrzeba 
szczerej rozmowy, aby pomóc z miłoś-
cią zobaczyć jego własny węzeł. Do-
piero potem można zachęcić do osobis-
tego odmawiania nowenny.
Z odwagą powierzmy się Matce Bożej. 
Dajmy się Jej poprowadzić do Jezusa 
i doświadczyć Jego Miłosiernej Miłoś-
ci. Zbawiciel na prośbę swej Matki, u-
leczy każdą naszą ranę.

Taka niebywale 
czuła i odważna ta 
miłość Weroniki. 
Łokciami  pcha się 
przez tłumy, chustę 
rozkłada, wyciera 
twarz i mimo, że 
kobieca, wcale się 
nie boi. Miłość bez 
odwagi jest bezsil-
na. A gdy ją ma, 
pokonuje zwykłą 
nieśmiałość, wychodzi przed tłum i nie 
chowa się za plecami, gapiąc się z bezpie-
cznego miejsca. Tu przed tłum wyskoczyła 
z chustą, a w wojnę rzucała Żydom chleb za 
druty.
Więc się tuliła Twoja twarz, do tej chusty 
pełnej miłości, tuliła tak, aż została na niej 
na zawsze.
Miłości, otarta z potu, kurzu i krwi, ucz nas, 
że miłość na śmierć nie umiera. Miłość 
weseli się z prawdą.
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ŻYCIE, ŚMIERĆ, SĄD – KILKA SŁÓW 
O RZECZACH OSTATECZNYCH

Święty Jan Maria Vianney w jednym ze 
swoim kazań napisał: Życie ludzkie 
można ująć w trzy słowa: żyć, umierać 
i stanąć na sądzie. Tego prawa nieod-
miennego nikt nie uniknie. Rodzimy się, 
by umierać, umieramy, aby stanąć na 
sądzie, który rozstrzygnie o naszym 
wiecznym szczęściu lub nieszczęściu.
Słowa te są trudne do przyjęcia, szcze-

gólnie w obecnym XXI wieku, który 
pochłonięty jest w materializmie i za-
nurzony niemalże całkowicie w do-
czesności, jakby ona była szczytem i je-
dynym celem i sensem ludzkiego ist-
nienia. Słowa św. Proboszcza z Ars, 
a co za tym idzie poruszanie tematów 
o rzeczach ostatecznych, nie cieszy się 
dużą popularnością, gdyż zakłóca sie-

lankę doczesności i gryzie się z myśle-
niem człowieka „nowoczesnego” i „cy-
wilizowanego”.
Mimo tego pochylmy się w nad tą te-
matyką w trochę inny sposób.

Śmierć
Jest to zasada, która nie zna wyjątków. 
Doświadczy jej każdy osobiście, nie 
można prosić, żeby ktoś umarł za mnie, 
delegować kogoś – Postanowione lu-
dziom raz umrzeć (Hbr 9,27).
Co możemy powiedzieć na temat 
śmierci? Wydaje się, że śmierć jest ża-
łobą po zmarłym. Przecież ludzie pła-
czą. Mówią o zmarłym. Potrafią przy-
jechać na pogrzeb z końca świata. 
A jednak mało co jak śmierć pokazuje, 
że tak naprawdę chodzi o tych, co nie u-
marli. To oni cierpią. Nie zmarli. Lu-
dzie mówią: „Jak ja sobie teraz pora-

dzę”. „Ja bez niego nie będę żyć”. „A-
leż mi strasznie ciężko”. To ludzkie ego 
mówi: „Ja, mi, mnie…”. Mało kto  py-
ta: „Ciekawe jak mu tam jest?” „Cieka-
we, czy cierpi, czy mu zimno, czy nie 
jest sam?”. Wbrew pozorom śmierć jest 
żałobą naszego ego. Jest oczyszcze-
niem siebie i szkołą życia bez drugiego. 
Nawet dzieci potrafią żyć po śmierci 
rodziców. Bez nich nie mogliby istnieć. 
Ale bez nich mogą żyć. Po co ta szkoła? 
By się nauczyć na wieki, że każdy czło-
wiek jest niezastąpiony tylko w swoim 
życiu. Każda łza pogrzebowa nie opła-
kuje zmarłych, ale tworzy żyjących do 
życia.
Co jeszcze możemy powiedzieć? Wy-
daje się, że śmierć jest największym 
nieszczęściem. Czy jest większa trage-
dia niż stracić jedyne dziecko, ukocha-
nego męża, narzeczoną czy rodziców 
za wcześnie? Wydaje się, że nie ma. 
A jednak większym nieszczęściem niż 
śmierć jest śmierć druga. Śmierć druga 
to utrata życia wiecznego. Pierwszą 
śmierć przejdzie każdy. Bo każdy musi 
umrzeć. Jednak druga śmierć jest do u-
niknięcia. Ludzie robią wszystko, by 
nie umrzeć. Choć i tak umrą. Chrześ-
cijanin powinien robić wszystko, by nie 
umrzeć na wieki. Bo nie musi. Tak jak 
lekarze walczą o życie doczesne, tak 
chrześcijanie powinni walczyć o życie 
wieczne. To nasze zadanie na świecie – 
powiedzieć jak najwięcej ludziom, że 
można uniknąć dramatu większego niż 
śmierć – śmierci wiecznej.

Sąd szczegółowy i Ostateczny
Zaraz po śmierci, na sądzie szczegóło-
wym, człowiek otrzymuje zapłatę za 
czyny dokonane w ciele, dobre i złe. 
Polega on na odniesieniu całego życia 
do Chrystusa. Dokonuje się wtedy na-
tychmiastowe pójście do Nieba, albo 
po poddaniu się oczyszczeniu w czyść-
cu, albo pójście do piekła. Sąd Osta-
teczny, na którym wszyscy musimy sta-
nąć, będzie tylko ogłoszeniem wyroku 
zapadłego w godzinę śmierci.
Święty Jan Maria Vianney w jednym 
z kazań tak mówił o tej rzeczywistości: 
W godzinie śmierci żałować będziemy 

każdej chwili przeznaczonej na przy-
jemności, na niepotrzebne rozmowy, na 
odpoczynek, a nie wykorzystanej na 
umartwienie, modlitwę, dobre uczynki, 
na rozważanie własnej nędzy i opłaki-
wanie swoich żałosnych grzechów! 
Przekonamy się bowiem w tej godzinie, 
że nic nie zrobiliśmy dla nieba. Dzieci 
moje, jakież to smutne. Trzy czwarte 
chrześcijan zabiega jedynie o zaspoko-
jenie potrzeb ciała, które i tak wkrótce 
zgnije w ziemi, a wcale nie myślą o po-
trzebach duszy, która będzie szczęśliwa 
lub nieszczęśliwa przez całą wieczność. 
Brak im rozumu i zdrowego rozsądku, 
aż ciarki przechodzą. Oto człowiek, 
który zabiega o sprawy doczesne, uga-
nia się za nimi, robiąc przy tym wiele 
hałasu, który nad wszystkim chce pano-
wać i uważa, że jest kimś. Gdyby mógł, 
rzekłby słońcu: „Usuń się i pozwól mi 
oświecać świat zamiast ciebie”. Przyj-
dzie czas, że z tego pyszałkowatego 
człowieka zostanie niewiele więcej niż 
szczypta prochu, który spłynie rzekami 
do morza. Widzicie, moje dzieci, często 
myślę, że podobni jesteśmy do małych 
kupek piasku, które wiatr zbiera na dro-
dze i którymi obraca przez chwilę, by 
zaraz potem zostawić je w rozsypce. 
Każdy z nas ma w swojej rodzinie zmar-
łych i dobrze wie, o jakim prochu mó-
wię.
Na sądzie szczegółowym zdamy rachu-
nek z wszystkich darów, jakie otrzyma-
liśmy od Boga, z wszelkich łask, także 
tych zmarnowanych, z naszych myśli, 
uczynków, zaniedbań.
Parafrazując nasz roratni wierszyk, 
może warto zadawać sobie każdego 
dnia pytanie: Czy jestem gotów na sąd 
Boży?

Już leży po raz dru-
gi. Jeszcze się nie 
zdążyła nawsty-
dzić za pierwszy u-
padek, a i ten drugi 
wiadomo, że nie 
jest ostatnim. Ale 
wtedy wygrała to 
i teraz się podnie-
sie. Ile razy się 
podnosi, tyle razy 
zwycięża. Nie poz-
wala się dobić, nie 

wije sobie gniazdka na dnie, nie rezygnuje 
z wysiłku powstania. Z ciała na ziemi dźwi-
ga się na kolana, potem w bólu prostuje. 
Ona wie, że nie wolno leżeć i tkwić w upad-
ku.
Miłości, świadku drugich upadków, ucz 
nas, że miłość na śmierć nie umiera. Miłość 
we wszystkim pokłada nadzieję.

Stacja VII 
Upadek środkowy
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INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA MARZEC 2017
Intencja ewangelizacyjna:

Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę
i w postaci pomocy materialnej.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA KWIECIEŃ 2017
Intencja ogólna:

Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie,
rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu

w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.
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materialnych i duchowych, osobistych, 
rodzinnych i społecznych.
W nowennie trzeba prosić wytrwale, 
z ufnością, ale i z posłuszeństwem. Nie 
należy myśleć, że nowenna jest „wytry-
chem”  na Pana Boga, wobec którego 
jest On bezsilny. To On decyduje o na-
szych losach i pozostaje zupełnie wol-
ny w swoim działaniu. Słowa Jezusa 

z modlitwy w Ogrójcu są dla nas lekcją 
modlitwy: Ojcze, dla Ciebie wszystko 
jest możliwe, zabierz ten kielich ode 
Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co 
Ty niech się stanie! (Mk 14,36).

Za kogo odmawiać nowennę?
Zasadniczo odmawiamy nowennę, 
prosząc o rozwiązanie swoich węzłów. 
Można wstawiać się za bliźniego, jeśli 
tylko jego węzeł stanowi dla mnie sa-
mego znaczący problem i zawiązuje 
węzeł na wstędze mojego życia. Wtedy 
należy modlić się nowenną za siebie, co 
przy okazji przynosi skutek duchowy 
w życiu owego bliźniego. W konse-
kwencji rozwiązania mojego węzła, ot-
rzymam środki i umiejętności do po-

Poznaj największy cud
o. Mariusz Urbański OMI

LITURGIA SŁOWA
Nastał moment Liturgii Słowa i Dziewica kazała 
mi powtórzyć:
„Panie, dzisiaj pragnę słuchać Twego Słowa 
i przynosić obfity owoc. Niech Twój Święty Duch 
oczyści moje serce, aby Twoje Słowo wzrastało 
i rozwijało się. Oczyść me serce, aby było dobrze 
usposobione”.
Powiedziała:
„Chcę, abyś skupiła się na czytaniach i na całej 
homilii kapłana. Pamiętaj o słowach Biblii: Sło-
wo Boże nie powraca dopóty, dopóki nie wyda 
plonu. Jeśli będziesz uważna, pozostanie w tobie 
coś z tego wszystkiego, co usłyszysz. Powinnaś 
próbować przypominać sobie przez cały dzień te 
słowa, które pozostawiły ślad w tobie. Czasem będą to dwa 
zdania, kiedy indziej będzie to cały usłyszany fragment E-
wangelii, innym razem – tylko jedno słowo. Delektuj się tym 
przez resztę dnia, a stanie się to ciałem w tobie, gdyż taka jest 
droga przemieniania życia: Słowo Boże ma przemieniać 
człowieka. A teraz powiedz Panu, że jesteś tu, aby słuchać te-
go, co On pragnie powiedzieć dzisiaj twemu sercu”.
Ponownie podziękowałam Bogu za to, że dał mi możliwość 
wysłuchania Jego Słowa. Prosiłam Go o przebaczenie za to, 
że miałam serce tak twarde przez tyle lat i za to, że uczyłam 
moje dzieci chodzić na Mszę w niedziele, jedynie dlatego, że 
tak nakazuje Kościół, a nie – z miłości, z konieczności napeł-

niania się Bogiem... Ja sama uczestniczyłam tyle 
razy w Eucharystii przede wszystkim z obo-
wiązku i uważałam, że przez to będę zbawiona. 
W ogóle nie myślałam o tym, aby ją przeżywać 
i zwracać uwagę na czytania, na homilię kapła-
na. Jaki ból odczułam z powodu straty tylu lat, 
z powodu mojej niewiedzy!
Ile razy nasze uczestnictwo we Mszy św. jest po-
wierzchowne. Przychodzimy, bo jest ślub, po-
grzeb lub chcemy się pokazać przed ludźmi! Jak 
wielka jest niewiedza o Kościele i Sakramen-
tach! Ileż czasu marnujemy na pragnienie 
nauczenia się i zdobycia wiedzy o rzeczach tego 
świata, które w pewnym momencie mogą 
zniknąć, nie pozostawiając nam nic i które na 

końcu życia na nic się nam nie przydadzą ani nie przedłużą 
nawet o minutę naszego życia!
Tymczasem o tym, 
dzięki czemu zdo-
bywamy trochę 
nieba na ziemi i po-
tem – życie wiecz-
ne, nie wiemy nic. 
A nazywamy się 
mężczyznami i  
kobietami wyk-
ształconymi...!

Catalina Rivas „Tajemnica Mszy Świętej”

mocy uwikłanemu bliźniemu: mając 
wolne ręce, będę mógł pomóc innym u-
więzionym.
Dlatego nie przyniesie właściwego o-
wocu nowenna w zastępstwie za kogoś, 
jeśli ta osoba nie dostrzega swojego 
problemu – jest zamknięta i nie prosi 
o ratunek. W takim przypadku potrzeba 
szczerej rozmowy, aby pomóc z miłoś-
cią zobaczyć jego własny węzeł. Do-
piero potem można zachęcić do osobis-
tego odmawiania nowenny.
Z odwagą powierzmy się Matce Bożej. 
Dajmy się Jej poprowadzić do Jezusa 
i doświadczyć Jego Miłosiernej Miłoś-
ci. Zbawiciel na prośbę swej Matki, u-
leczy każdą naszą ranę.

Taka niebywale 
czuła i odważna ta 
miłość Weroniki. 
Łokciami  pcha się 
przez tłumy, chustę 
rozkłada, wyciera 
twarz i mimo, że 
kobieca, wcale się 
nie boi. Miłość bez 
odwagi jest bezsil-
na. A gdy ją ma, 
pokonuje zwykłą 
nieśmiałość, wychodzi przed tłum i nie 
chowa się za plecami, gapiąc się z bezpie-
cznego miejsca. Tu przed tłum wyskoczyła 
z chustą, a w wojnę rzucała Żydom chleb za 
druty.
Więc się tuliła Twoja twarz, do tej chusty 
pełnej miłości, tuliła tak, aż została na niej 
na zawsze.
Miłości, otarta z potu, kurzu i krwi, ucz nas, 
że miłość na śmierć nie umiera. Miłość 
weseli się z prawdą.
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ŻYCIE, ŚMIERĆ, SĄD – KILKA SŁÓW 
O RZECZACH OSTATECZNYCH

Święty Jan Maria Vianney w jednym ze 
swoim kazań napisał: Życie ludzkie 
można ująć w trzy słowa: żyć, umierać 
i stanąć na sądzie. Tego prawa nieod-
miennego nikt nie uniknie. Rodzimy się, 
by umierać, umieramy, aby stanąć na 
sądzie, który rozstrzygnie o naszym 
wiecznym szczęściu lub nieszczęściu.
Słowa te są trudne do przyjęcia, szcze-

gólnie w obecnym XXI wieku, który 
pochłonięty jest w materializmie i za-
nurzony niemalże całkowicie w do-
czesności, jakby ona była szczytem i je-
dynym celem i sensem ludzkiego ist-
nienia. Słowa św. Proboszcza z Ars, 
a co za tym idzie poruszanie tematów 
o rzeczach ostatecznych, nie cieszy się 
dużą popularnością, gdyż zakłóca sie-

lankę doczesności i gryzie się z myśle-
niem człowieka „nowoczesnego” i „cy-
wilizowanego”.
Mimo tego pochylmy się w nad tą te-
matyką w trochę inny sposób.

Śmierć
Jest to zasada, która nie zna wyjątków. 
Doświadczy jej każdy osobiście, nie 
można prosić, żeby ktoś umarł za mnie, 
delegować kogoś – Postanowione lu-
dziom raz umrzeć (Hbr 9,27).
Co możemy powiedzieć na temat 
śmierci? Wydaje się, że śmierć jest ża-
łobą po zmarłym. Przecież ludzie pła-
czą. Mówią o zmarłym. Potrafią przy-
jechać na pogrzeb z końca świata. 
A jednak mało co jak śmierć pokazuje, 
że tak naprawdę chodzi o tych, co nie u-
marli. To oni cierpią. Nie zmarli. Lu-
dzie mówią: „Jak ja sobie teraz pora-

dzę”. „Ja bez niego nie będę żyć”. „A-
leż mi strasznie ciężko”. To ludzkie ego 
mówi: „Ja, mi, mnie…”. Mało kto  py-
ta: „Ciekawe jak mu tam jest?” „Cieka-
we, czy cierpi, czy mu zimno, czy nie 
jest sam?”. Wbrew pozorom śmierć jest 
żałobą naszego ego. Jest oczyszcze-
niem siebie i szkołą życia bez drugiego. 
Nawet dzieci potrafią żyć po śmierci 
rodziców. Bez nich nie mogliby istnieć. 
Ale bez nich mogą żyć. Po co ta szkoła? 
By się nauczyć na wieki, że każdy czło-
wiek jest niezastąpiony tylko w swoim 
życiu. Każda łza pogrzebowa nie opła-
kuje zmarłych, ale tworzy żyjących do 
życia.
Co jeszcze możemy powiedzieć? Wy-
daje się, że śmierć jest największym 
nieszczęściem. Czy jest większa trage-
dia niż stracić jedyne dziecko, ukocha-
nego męża, narzeczoną czy rodziców 
za wcześnie? Wydaje się, że nie ma. 
A jednak większym nieszczęściem niż 
śmierć jest śmierć druga. Śmierć druga 
to utrata życia wiecznego. Pierwszą 
śmierć przejdzie każdy. Bo każdy musi 
umrzeć. Jednak druga śmierć jest do u-
niknięcia. Ludzie robią wszystko, by 
nie umrzeć. Choć i tak umrą. Chrześ-
cijanin powinien robić wszystko, by nie 
umrzeć na wieki. Bo nie musi. Tak jak 
lekarze walczą o życie doczesne, tak 
chrześcijanie powinni walczyć o życie 
wieczne. To nasze zadanie na świecie – 
powiedzieć jak najwięcej ludziom, że 
można uniknąć dramatu większego niż 
śmierć – śmierci wiecznej.

Sąd szczegółowy i Ostateczny
Zaraz po śmierci, na sądzie szczegóło-
wym, człowiek otrzymuje zapłatę za 
czyny dokonane w ciele, dobre i złe. 
Polega on na odniesieniu całego życia 
do Chrystusa. Dokonuje się wtedy na-
tychmiastowe pójście do Nieba, albo 
po poddaniu się oczyszczeniu w czyść-
cu, albo pójście do piekła. Sąd Osta-
teczny, na którym wszyscy musimy sta-
nąć, będzie tylko ogłoszeniem wyroku 
zapadłego w godzinę śmierci.
Święty Jan Maria Vianney w jednym 
z kazań tak mówił o tej rzeczywistości: 
W godzinie śmierci żałować będziemy 

każdej chwili przeznaczonej na przy-
jemności, na niepotrzebne rozmowy, na 
odpoczynek, a nie wykorzystanej na 
umartwienie, modlitwę, dobre uczynki, 
na rozważanie własnej nędzy i opłaki-
wanie swoich żałosnych grzechów! 
Przekonamy się bowiem w tej godzinie, 
że nic nie zrobiliśmy dla nieba. Dzieci 
moje, jakież to smutne. Trzy czwarte 
chrześcijan zabiega jedynie o zaspoko-
jenie potrzeb ciała, które i tak wkrótce 
zgnije w ziemi, a wcale nie myślą o po-
trzebach duszy, która będzie szczęśliwa 
lub nieszczęśliwa przez całą wieczność. 
Brak im rozumu i zdrowego rozsądku, 
aż ciarki przechodzą. Oto człowiek, 
który zabiega o sprawy doczesne, uga-
nia się za nimi, robiąc przy tym wiele 
hałasu, który nad wszystkim chce pano-
wać i uważa, że jest kimś. Gdyby mógł, 
rzekłby słońcu: „Usuń się i pozwól mi 
oświecać świat zamiast ciebie”. Przyj-
dzie czas, że z tego pyszałkowatego 
człowieka zostanie niewiele więcej niż 
szczypta prochu, który spłynie rzekami 
do morza. Widzicie, moje dzieci, często 
myślę, że podobni jesteśmy do małych 
kupek piasku, które wiatr zbiera na dro-
dze i którymi obraca przez chwilę, by 
zaraz potem zostawić je w rozsypce. 
Każdy z nas ma w swojej rodzinie zmar-
łych i dobrze wie, o jakim prochu mó-
wię.
Na sądzie szczegółowym zdamy rachu-
nek z wszystkich darów, jakie otrzyma-
liśmy od Boga, z wszelkich łask, także 
tych zmarnowanych, z naszych myśli, 
uczynków, zaniedbań.
Parafrazując nasz roratni wierszyk, 
może warto zadawać sobie każdego 
dnia pytanie: Czy jestem gotów na sąd 
Boży?

Już leży po raz dru-
gi. Jeszcze się nie 
zdążyła nawsty-
dzić za pierwszy u-
padek, a i ten drugi 
wiadomo, że nie 
jest ostatnim. Ale 
wtedy wygrała to 
i teraz się podnie-
sie. Ile razy się 
podnosi, tyle razy 
zwycięża. Nie poz-
wala się dobić, nie 

wije sobie gniazdka na dnie, nie rezygnuje 
z wysiłku powstania. Z ciała na ziemi dźwi-
ga się na kolana, potem w bólu prostuje. 
Ona wie, że nie wolno leżeć i tkwić w upad-
ku.
Miłości, świadku drugich upadków, ucz 
nas, że miłość na śmierć nie umiera. Miłość 
we wszystkim pokłada nadzieję.

Stacja VII 
Upadek środkowy



Czy pozostaje coś 
jeszcze z miłości 
przy trzecim upad-
ku? Czy tu jest może 
koniec miłości? Mo-
że tu jest miejsce na 
Miłość przez duże 
„M , bo ta przez „m” 
małe, już nie ma siły. 
Tu też się uczymy 
miłości. Przy trze-
cich, najgorszych, 

najbardziej bolesnych upadkach. Nie ma 
dla miłości upadków ostatecznych.
Miłości, trzeci raz upadająca, ucz nas, że 
miłość na śmierć nie umiera. Miłość cier-
pliwa jest.

”

Powinna się obyć 
bez łez. Bez szlo-
chu, histerii, scen 
publicznych. Prze-
cież się nie płacze 
z powodu miłości. 
Nigdzie tak Pismo 
nie radzi. Nie pła-
cze się z miłości, bo 
się jej nie wypłacze. 
Miłość ma suche o-
czy i bardzo spłaka-
ne serce. Nie płaczcie nad miłością, z mi-
łości nie płaczcie. Płaczcie nad sobą. Mi-
łość nie rodzi się z łez, łez nie wyciska. I na 
łzach nie polega. Bez łez, bez głosu, bez 
skargi idzie dalej.
Miłości, opłakiwana przez kobiety z Jero-
zolimy, ucz nas, że miłość na śmierć nie u-
miera. Miłość łaskawa jest.

O – jak Oblat
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Niebo lub piekło
Na początek fragment z Dzienniczka 
św. Faustyny: W pewnym dniu ujrzałam 
dwie drogi: jedna szeroka, wysypana 
piaskiem i kwiatami, pełna radości 
i muzyki i różnych przyjemności. Lu-
dzie idąc tą drogą, tańcząc i bawiąc się, 
dochodzili do końca, nie spostrzegają 
się, że już koniec. A na końcu tej drogi 
była straszna przepaść, czyli otchłań 
piekielna. Dusze te na oślep wpadały 
w tę przepaść, jak szły, tak i wpadały. 
A była ich wielka liczba, że nie można 
było ich zliczyć. I widziałam drugą dro-
gę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i za-
słana cierniami i kamieniami, a ludzie, 
którzy nią szli ze łzami w oczach i różne 
boleści były ich udziałem. Jedni padali 
na te kamienie, ale zaraz powstawali i 
szli dalej. A w końcu drogi był wspania-
ły ogród przepełniony wszelkim rodza-
jem szczęścia i wchodziły tam te wszyst-
kie dusze. Zaraz w pierwszym momen-

cie zapominały o swych cierpieniach 
(Dz 153). I jeszcze jeden fragment, 
w którym pisze o piekle: Dziś byłam 
w przepaściach piekła, wprowadzona 
przez Anioła. Jest to miejsce wielkiej 
kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie 
wielki. Rodzaje mąk, które widziałam: 
pierwszą męką, która stanowi piekło, 
jest utrata Boga; drugie – ustawiczny 
wyrzut sumienia; trzecie – nigdy się już 
ten los nie zmieni; czwarta męka – jest 
ogień, który będzie przenikał duszę, ale 
nie zniszczy jej, jest to straszna męka, 
jest to ogień czysto duchowy, zapalony 
gniewem Bożym; piąta męka – jest us-
tawiczna ciemność, straszny zapach 
duszący, a chociaż jest ciemność; widzą 
się wzajemnie szatani i potępione du-
sze, i widzą wszystko zło innych i swoje; 
szósta męka jest ustawiczne, towarzyst-
wo szatana; siódma męka – jest strasz-
na rozpacz, nienawiść Boga, złorzecze-
nia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to 
męki, które wszyscy potępieni cierpią 
razem, ale to jest nie koniec mąk, są mę-
ki dla dusz poszczególne, które są męki 
zmysłów, każda dusza czym grzeszyła, 
tym jest dręczona w straszny, i nie do o-
pisania sposób. Są straszne lochy, ot-
chłanie kaźni, gdzie jedna męka odróż-
nia się od drugiej; umarłabym na ten 
widok tych strasznych mąk, gdyby mnie 

nie utrzymywała wszechmoc Boża. 
Niech grzesznik wie, jakim zmysłem 
grzeszy, takim dręczony będzie przez 
wieczność całą; piszę o tym z rozkazu 
Bożego, aby żadna dusza nie wymawia-
ła się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt 
tam nie był i nie wie jako tam jest (Dz 
741).
W filmie „Niebo istnieje na prawdę”, 
w jednej z ostatnich scen, możemy u-
słyszeć takie słowa: „Czy niebo istnieje 
na prawdę? Gdyby istniało każdy z nas 
prowadziłby inne życie. Czy nie wi-
dzieliśmy nieba? W pierwszym krzyku 
dziecka, w odwadze przyjaciela, w mi-
łości rodziców. Czyż nie wszyscy o-
trzymaliśmy przedsmak nieba, a tak 
często wybieramy piekło nienawiści 
i strachu”.
Może warto w czasie tegorocznego 
Wielkiego Postu jeszcze raz spojrzeć 
na swoje życie, wartości jakimi się kie-
rujemy, wybory, bo konsekwencje tego 
są ogromne – decydujemy o naszej 
wieczności. Może warto spojrzeć, co 
mnie dziś od Boga oddala, co przeszka-
dza w spotkaniu z Nim, w modlitwie, 
w przyjęciu Go w Komunii Świętej. Bo 
może być tak, że to, co dziś mi nie poz-
wala przyjąć Go w pełni, to samo po 
śmierci nie pozwoli mi wejść do Nieba.

o. Mariusz Urbański OMI

O – jak Oblat

17 stycznia 2017 r., Superior Generalny o. Louis Lougen, działając za zgodą swojej Rady ze-
branej na sesji plenarnej w Rzymie, mianował o. Pawła Zająca Prowincjałem polskiej Prowin-
cji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na pierwsze trzylecie. Instalacja nowego Prowin-
cjała odbyła się miesiąc później, w seminarium oblackim w Obrze.

O. Paweł Zając objął urząd Prowincjała Polskiej Prowincji 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zastąpił na tym 
stanowisku o. Antoniego Bochma OMI, który w paździer-
niku został przez Kapitułę Generalną wybrany Radnym 

Generalnym na Europę. W międzyczasie przełożonym polskich oblatów był o. 
Marian Puchała OMI, wikariusz prowincjalny. Kadencja prowincjała jako wyższe-
go przełożonego prowincji zakonnej potrwa trzy lata.

Zgodnie z Konstytucjami i Regułami Misjonarzy Oblatów nowy prowincjał złożył 
uroczyste wyznanie wiary. Został wybrany także nowy zarząd prowincji, w które-
go skład wchodzi sześciu zakonników (o. dr Józef Wcisło OMI; o. Jerzy Ditrich 
OMI; o. dr Marian Puchała OMI; o. Tomasz Maniura OMI; br. Rafał Dąbkowski 
OMI; o. Łukasz Krauze OMI).

Administracja prowincji zatwierdzana przez Superiora generalnego i jego Radę 
omawia kwestie dotyczące posłannictwa oblatów, życia zakonnego i spraw do-
czesnych, mając na uwadze pragnienia i potrzeby wspólnoty i każdego z jej człon-
ków.

W Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej „Prowincjał jest po-
wołany do służenia władzą. Jego odpowiedzialność obejmuje zarówno specyficz-
ne posłannictwo Zgromadzenia w ramach jego prowincji, jak i zakonne życie apos-

tolskie wspólnot i ich członków. Prowincjał posiada więc pełną władzę w stosunku do osób, wspólnot i dzieł prowincji, 
zgodnie z tym, co zostało ustalone w Konstytucjach i Regułach (K 100)”.

Ojciec Paweł Zając OMI urodził się 8 grudnia 1975 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Po zdaniu matury wstąpił do nowicjatu 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, gdzie po roku złożył pierwszą czasową profesję zakonną. Od 
1995 r. był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów MN w Obrze.

Po dwóch latach został skierowany do scholastykatu międzynarodowego w Rzymie i kontynuował studia na Wydziale Te-
ologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Po ukończeniu studiów teologicznych odbył dwuletni staż misyj-
ny wśród kanadyjskich Inuitów. Tam, na północy Kanady, w Gjoa Haven, 8 grudnia 2001 r. otrzymał święcenia prezbiteratu. 
W latach 2002-06 odbył studia z historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w roku 2004 r., na podsta-
wie rozprawy „Misje katolickie wśród Inuitów Arktyki kanadyjskiej, 1912-1942” otrzymał licencjat w zakresie historii Koś-
cioła.

W roku 2006 r., również na KUL-u obronił pracę doktorską pt. Katoliccy misjonarze i ludność rodzima w Kanadzie w his-
toriografii XIX i XX wieku. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii otrzymał w roku 
2014 r., w Instytucie Historii UAM-u w Poznaniu na podstawie publikacji pt. Acta Nuntiaturae Polonae. Tomus LIV. Ioannes 
Archetti (1776-1784). Od roku 2006 jest wychowawcą i wykładowcą w WSD Misjonarzy Oblatów MN w Obrze oraz 
adiunktem na Wydziale Teologicznym UAM-u, w Poznaniu.

W obrzańskim seminarium pełni także funkcję dyrektora ds. studiów. Od roku 2014 r. jest także radnym prowincjalnym 
w polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN. Ponadto od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań 
Kanadyjskich, a od 2013 r. – członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Począwszy od 2003 r. 
bierze udział w licznych konferencjach naukowych i wykładach gościnnych. Opublikował kilka książek i wiele artykułów 
naukowych.

Ojcu Prowincjałowi życzymy wielu łask Bożych, opieki Niepokalanej,
wstawiennictwa św. Eugeniusza, a także światła Ducha Świętego, 

aby zgodnie z wolą Boga kierował 
Prowincją Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Ojciec Paweł Zając
nowym Prowincjałem

Stacja VIII
Płacz kobiet
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Upadek ostatni
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Czy pozostaje coś 
jeszcze z miłości 
przy trzecim upad-
ku? Czy tu jest może 
koniec miłości? Mo-
że tu jest miejsce na 
Miłość przez duże 
„M , bo ta przez „m” 
małe, już nie ma siły. 
Tu też się uczymy 
miłości. Przy trze-
cich, najgorszych, 

najbardziej bolesnych upadkach. Nie ma 
dla miłości upadków ostatecznych.
Miłości, trzeci raz upadająca, ucz nas, że 
miłość na śmierć nie umiera. Miłość cier-
pliwa jest.

”

Powinna się obyć 
bez łez. Bez szlo-
chu, histerii, scen 
publicznych. Prze-
cież się nie płacze 
z powodu miłości. 
Nigdzie tak Pismo 
nie radzi. Nie pła-
cze się z miłości, bo 
się jej nie wypłacze. 
Miłość ma suche o-
czy i bardzo spłaka-
ne serce. Nie płaczcie nad miłością, z mi-
łości nie płaczcie. Płaczcie nad sobą. Mi-
łość nie rodzi się z łez, łez nie wyciska. I na 
łzach nie polega. Bez łez, bez głosu, bez 
skargi idzie dalej.
Miłości, opłakiwana przez kobiety z Jero-
zolimy, ucz nas, że miłość na śmierć nie u-
miera. Miłość łaskawa jest.

O – jak Oblat
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Niebo lub piekło
Na początek fragment z Dzienniczka 
św. Faustyny: W pewnym dniu ujrzałam 
dwie drogi: jedna szeroka, wysypana 
piaskiem i kwiatami, pełna radości 
i muzyki i różnych przyjemności. Lu-
dzie idąc tą drogą, tańcząc i bawiąc się, 
dochodzili do końca, nie spostrzegają 
się, że już koniec. A na końcu tej drogi 
była straszna przepaść, czyli otchłań 
piekielna. Dusze te na oślep wpadały 
w tę przepaść, jak szły, tak i wpadały. 
A była ich wielka liczba, że nie można 
było ich zliczyć. I widziałam drugą dro-
gę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i za-
słana cierniami i kamieniami, a ludzie, 
którzy nią szli ze łzami w oczach i różne 
boleści były ich udziałem. Jedni padali 
na te kamienie, ale zaraz powstawali i 
szli dalej. A w końcu drogi był wspania-
ły ogród przepełniony wszelkim rodza-
jem szczęścia i wchodziły tam te wszyst-
kie dusze. Zaraz w pierwszym momen-

cie zapominały o swych cierpieniach 
(Dz 153). I jeszcze jeden fragment, 
w którym pisze o piekle: Dziś byłam 
w przepaściach piekła, wprowadzona 
przez Anioła. Jest to miejsce wielkiej 
kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie 
wielki. Rodzaje mąk, które widziałam: 
pierwszą męką, która stanowi piekło, 
jest utrata Boga; drugie – ustawiczny 
wyrzut sumienia; trzecie – nigdy się już 
ten los nie zmieni; czwarta męka – jest 
ogień, który będzie przenikał duszę, ale 
nie zniszczy jej, jest to straszna męka, 
jest to ogień czysto duchowy, zapalony 
gniewem Bożym; piąta męka – jest us-
tawiczna ciemność, straszny zapach 
duszący, a chociaż jest ciemność; widzą 
się wzajemnie szatani i potępione du-
sze, i widzą wszystko zło innych i swoje; 
szósta męka jest ustawiczne, towarzyst-
wo szatana; siódma męka – jest strasz-
na rozpacz, nienawiść Boga, złorzecze-
nia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to 
męki, które wszyscy potępieni cierpią 
razem, ale to jest nie koniec mąk, są mę-
ki dla dusz poszczególne, które są męki 
zmysłów, każda dusza czym grzeszyła, 
tym jest dręczona w straszny, i nie do o-
pisania sposób. Są straszne lochy, ot-
chłanie kaźni, gdzie jedna męka odróż-
nia się od drugiej; umarłabym na ten 
widok tych strasznych mąk, gdyby mnie 

nie utrzymywała wszechmoc Boża. 
Niech grzesznik wie, jakim zmysłem 
grzeszy, takim dręczony będzie przez 
wieczność całą; piszę o tym z rozkazu 
Bożego, aby żadna dusza nie wymawia-
ła się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt 
tam nie był i nie wie jako tam jest (Dz 
741).
W filmie „Niebo istnieje na prawdę”, 
w jednej z ostatnich scen, możemy u-
słyszeć takie słowa: „Czy niebo istnieje 
na prawdę? Gdyby istniało każdy z nas 
prowadziłby inne życie. Czy nie wi-
dzieliśmy nieba? W pierwszym krzyku 
dziecka, w odwadze przyjaciela, w mi-
łości rodziców. Czyż nie wszyscy o-
trzymaliśmy przedsmak nieba, a tak 
często wybieramy piekło nienawiści 
i strachu”.
Może warto w czasie tegorocznego 
Wielkiego Postu jeszcze raz spojrzeć 
na swoje życie, wartości jakimi się kie-
rujemy, wybory, bo konsekwencje tego 
są ogromne – decydujemy o naszej 
wieczności. Może warto spojrzeć, co 
mnie dziś od Boga oddala, co przeszka-
dza w spotkaniu z Nim, w modlitwie, 
w przyjęciu Go w Komunii Świętej. Bo 
może być tak, że to, co dziś mi nie poz-
wala przyjąć Go w pełni, to samo po 
śmierci nie pozwoli mi wejść do Nieba.

o. Mariusz Urbański OMI

O – jak Oblat

17 stycznia 2017 r., Superior Generalny o. Louis Lougen, działając za zgodą swojej Rady ze-
branej na sesji plenarnej w Rzymie, mianował o. Pawła Zająca Prowincjałem polskiej Prowin-
cji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na pierwsze trzylecie. Instalacja nowego Prowin-
cjała odbyła się miesiąc później, w seminarium oblackim w Obrze.

O. Paweł Zając objął urząd Prowincjała Polskiej Prowincji 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zastąpił na tym 
stanowisku o. Antoniego Bochma OMI, który w paździer-
niku został przez Kapitułę Generalną wybrany Radnym 

Generalnym na Europę. W międzyczasie przełożonym polskich oblatów był o. 
Marian Puchała OMI, wikariusz prowincjalny. Kadencja prowincjała jako wyższe-
go przełożonego prowincji zakonnej potrwa trzy lata.

Zgodnie z Konstytucjami i Regułami Misjonarzy Oblatów nowy prowincjał złożył 
uroczyste wyznanie wiary. Został wybrany także nowy zarząd prowincji, w które-
go skład wchodzi sześciu zakonników (o. dr Józef Wcisło OMI; o. Jerzy Ditrich 
OMI; o. dr Marian Puchała OMI; o. Tomasz Maniura OMI; br. Rafał Dąbkowski 
OMI; o. Łukasz Krauze OMI).

Administracja prowincji zatwierdzana przez Superiora generalnego i jego Radę 
omawia kwestie dotyczące posłannictwa oblatów, życia zakonnego i spraw do-
czesnych, mając na uwadze pragnienia i potrzeby wspólnoty i każdego z jej człon-
ków.

W Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej „Prowincjał jest po-
wołany do służenia władzą. Jego odpowiedzialność obejmuje zarówno specyficz-
ne posłannictwo Zgromadzenia w ramach jego prowincji, jak i zakonne życie apos-

tolskie wspólnot i ich członków. Prowincjał posiada więc pełną władzę w stosunku do osób, wspólnot i dzieł prowincji, 
zgodnie z tym, co zostało ustalone w Konstytucjach i Regułach (K 100)”.

Ojciec Paweł Zając OMI urodził się 8 grudnia 1975 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Po zdaniu matury wstąpił do nowicjatu 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, gdzie po roku złożył pierwszą czasową profesję zakonną. Od 
1995 r. był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów MN w Obrze.

Po dwóch latach został skierowany do scholastykatu międzynarodowego w Rzymie i kontynuował studia na Wydziale Te-
ologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Po ukończeniu studiów teologicznych odbył dwuletni staż misyj-
ny wśród kanadyjskich Inuitów. Tam, na północy Kanady, w Gjoa Haven, 8 grudnia 2001 r. otrzymał święcenia prezbiteratu. 
W latach 2002-06 odbył studia z historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w roku 2004 r., na podsta-
wie rozprawy „Misje katolickie wśród Inuitów Arktyki kanadyjskiej, 1912-1942” otrzymał licencjat w zakresie historii Koś-
cioła.

W roku 2006 r., również na KUL-u obronił pracę doktorską pt. Katoliccy misjonarze i ludność rodzima w Kanadzie w his-
toriografii XIX i XX wieku. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii otrzymał w roku 
2014 r., w Instytucie Historii UAM-u w Poznaniu na podstawie publikacji pt. Acta Nuntiaturae Polonae. Tomus LIV. Ioannes 
Archetti (1776-1784). Od roku 2006 jest wychowawcą i wykładowcą w WSD Misjonarzy Oblatów MN w Obrze oraz 
adiunktem na Wydziale Teologicznym UAM-u, w Poznaniu.

W obrzańskim seminarium pełni także funkcję dyrektora ds. studiów. Od roku 2014 r. jest także radnym prowincjalnym 
w polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN. Ponadto od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań 
Kanadyjskich, a od 2013 r. – członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Począwszy od 2003 r. 
bierze udział w licznych konferencjach naukowych i wykładach gościnnych. Opublikował kilka książek i wiele artykułów 
naukowych.

Ojcu Prowincjałowi życzymy wielu łask Bożych, opieki Niepokalanej,
wstawiennictwa św. Eugeniusza, a także światła Ducha Świętego, 

aby zgodnie z wolą Boga kierował 
Prowincją Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Ojciec Paweł Zając
nowym Prowincjałem

Stacja VIII
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Upadek ostatni
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Nie tylko dla dzieci

26 lutego 2017 r. – VIII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Mateusza ( Mt 6, 24 – 34 )

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie 
trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio 
o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż 
pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, 
a Ojciec wasz niebieski je żywi. (…)

ROZWIĄZANIE

1) i 2)...................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka  …………………………………………………………………….

Zachęcamy wszystkie dzieci do rozwiązania zadań. Wszystkie hasła pochodzą z fragmentów Ewangelii 

czytanej w kolejne niedziele. Pełny tekst Słowa Bożego znajdziemy w Biblii. POSZUKAJ, PRZECZYTAJ, 

ROZWIĄŻ! Losowanie nagród odbędzie się 26 marca 2017 r. na Mszy świętej o godz. 10.00.

MAMO, TATO – CZYTAJMY RAZEM PISMO ŚWIĘTE

 

1) ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ
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2)  UKRYTE WYRAZY

1. Nie był tak ubrany,

jak jedna z lilii polnych.

2. Wziął Jezusa do Miasta Świętego.

3. Rozmawiała z Panem Jezusem

przy studni.

4. Miasto, do którego przybył Pan Jezus.

Odszyfruj nazwy miejsc i osób. Następnie wpisz poniżej litery oznaczone numerami w miejsca 

o tych samych numerach.

5 11

3 8

5. Zaprowadził Piotra, Jakuba

i Jana na wysoką górę.

6. Zajaśniała, jak słońce.
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ŁCZWOKIE
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5 marca 2017 – I Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Mateusza ( Mt 4, 1 – 11 )

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie 
stały się chlebem. Lecz On mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pocho-
dzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem 
Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: (…)

12 marca 2017 – II Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Mateusza ( Mt 17, 1 – 9 )

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę  wysoką, osobno. Tam prze-
mienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz 
i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy 
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. (…)

19 marca 2017 – III Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Jana ( J 4, 5 – 42 )

Jezus przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swe-
mu, Józefowi.  Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Na-
deszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przed-
tem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Sama-
rytankę, bym Ci dała się napić? (…)

IWŚTĄYINA
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DŻYZI

ĄŻM

Ę

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1413 15 1612 17
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Kalendarium

Zebrała i opracowała:
Lilianna

Z życia Parafii

A co gwoździe ma-
ją do miłości? Co 
twarde żelazo do jej 
subtelnej tkanki? 
Ręce poddaje pod 
gwoździe,  nogi  
poddaje. Oto jest 
miłość przebita. Już 
bardzo boli. Bardzo 
krwawi. Już jest 
przybita do krzyża. 
Jest pewne, że od 

niego już się nie oderwie. Na zawsze umo-
cowana do krzyża i pieczęć z krwi żywej to 
potwierdza.
Ćwiczy się teraz w atakach bólu, prze-
chodzi przez konwulsje i drgawki. Poznaje 
rany, skrzepy, krwotoki i mękę od nóg po 
głowę. Z krzyża nie złorzeczy, ale prze-
bacza.
Co gwoździe mają do miłości? A co? My-
ślisz, że jak cię boli, swędzi nieznośnie, 
kłuje z lewej strony, wierci w mózgu, że jak 
cię prawa szóstka ćmi do świtu, to już ko-
chać nie można?
Miłości, z gwoździami w stopach i dło-
niach, ucz nas, że miłość na śmierć nie u-
miera. Miłość nie pamięta złego.

Z życia Parafii

str. 17
Wielki Post 2017

str. 16
Wielki Post 2017

16.12.2016
Podczas jarmarku świątecznego 
przy Katedrze, Stowarzyszenie św. 
Eugeniusza de Mazenoda prowa-
dziło zbiórkę na rzecz Kuby Mazur-
kiewicza. Można było nabyć kartki 
świąteczne, stroiki, bombki i ozdo-
by choinkowe, wykonane przez 
członków stowarzyszenia, uczestni-
ków zajęć rękodzielniczych w Klu-
bie „Przystań za Wartą” oraz dzieci 
ze Świetlicy. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim osobom zaangażo-
wanym w to dzieło.

Boże Narodzenie 2016 – Msza św. 
Pasterska dla osób starszych i dzieci 
odprawiona została o godz. 21.00 o-
raz tradycyjnie o godz. 24.00. Przed 
Pasterką o godz. 23.20 miało miej-
sce czuwanie modlitewne ze śpie-
wem kolęd w wykonaniu zespołu 
Siloe. Ofiary złożone podczas Mszy 
świętych pasterskich, jak co roku, 
przeznaczone zostały na Fundusz 
Ochrony Matki i Dziecka im. Bpa 
W. Pluty. 

27.12.2016
Odbyła się Wigilia dla samotnych 
i ubogich z terenu naszej parafii 
i miasta. Wszystkim zaangażowa-
nym w organizację wigilii i ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać!  

30.12.2016
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, 
Maryi i Józefa – patronalne Święto 
Rodzin Katolickich.  

31.12.2016
W ostatni dzień roku 2016 odbyło 
się nabożeństwo przebłagalno – 
dziękczynne oraz Msza św. na za-
kończenie roku, podczas której po-
dziękowaliśmy Bogu za miniony 
rok. Modliliśmy się również za 
zmarłych Parafian zwłaszcza tych, 
których Bóg powołał w kończącym 
się roku. 

08.01.2017
W kościele, o godzinie 15.00, odby-
ło się spotkanie kolędowe Parafian 
i wszystkich  Wspólnot Parafial-
nych razem z goszczącym w parafii 
oblackim zespołem muzycznym Gi-
tary Niepokalanej z Obry. 
Również w tym dniu nastą-
piło rozwiązanie konkursu na 
Szopkę Bożonarodzeniową. 
Nagrodzeni zostali wszyscy 
uczestnicy konkursu. Po ko-
lędowaniu, Wspólnoty Para-
fialne udały się na spotkanie 
opłatkowe, tradycyjnie już, 
do Szkoły numer 12.

W piątek, 6.01.2017, obchodziliś-
my Uroczystość Objawienia Pań-
skiego – Trzech Króli. Msze św. 
w naszej parafii odprawione zostały 
wg porządku niedzielnego. Przed 
każdą Mszą św. można było nabyć 
za dowolną ofiarę kadzidło i kredę 
do poświęcenia. Na Mszy św. 
o godz. 10.00 sześciu chłopców zo-
stało ustanowionych ministrantami. 
Tego dnia nasi Parafianie wzięli u-
dział w Orszaku Trzech Króli, który 
odbył się po raz trzeci w naszym 
mieście, z udziałem Ks. Biskupa 
Diecezjalnego Tadeusza Lityńskie-
go – nasz dekanat wędrował w stro-
jach w kolorze niebieskim.

15.01.2017
103. Światowy Dzień Migranta i U-
chodźcy. Obchodzimy go wraz z ca-
łym Kościołem Powszechnym pod 
hasłem „Imigranci niepełnoletni, 
bezbronni i pozbawieni głosu”. 
W tym dniu modliliśmy się za na-
szych rodaków, którzy są daleko od 
Ojczyzny i od swoich rodzin. Roz-
począł się również Tydzień Mod-
litw o Jedność Chrześcijan. Tym ra-

zem hasłem ekumenicznych mod-
litw były słowa z 2. Listu do Koryn-
tian: „Pojednanie – miłość Chrystu-
sa przynagla nas”.

22.01.2017
W tym dniu składaliśmy podpisy 
pod Petycją do Prezydenta Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego o naz-
wanie niedawno powstałego ronda 
u zbiegu ulic Fabrycznej i Towaro-
wej imieniem O. Piotra Sadownika 
OMI – budowniczego naszego koś-
cioła i wielkiego orędownika inte-
gracji mieszkańców dzielnicy Za-
warcie. Mamy nadzieję, że nasza 
inicjatywa spotka się z życzliwością 

ze strony władz Miasta Gorzowa 
Wlkp.

25.01.2017
201. rocznica założenia Zgroma-
dzenia Misjonarzy Oblatów M.N. – 
na Mszy św. dziękczynnej, o godz. 
18.30, modliliśmy się w intencji Mi-
sjonarzy Oblatów. 

W dniach 26 – 29 stycznia 2017 
w naszej parafii odbył się Kurs 
przedmałżeński. Przyszli małżon-
kowie wysłuchali kilku konferencji 
oraz wzięli udział w zajęciach war-
sztatowych. W kursie uczestniczyło 
ok. 140 młodych ludzi.

W dniach 30.01.2017 do 10.02. 
2017 Stowarzyszenie św. Eugeniu-
sza de Mazenoda oraz Świetlica im. 
Św. Jana Pawła II zorganizowały 
dla dzieci „Ferie za Wartą”. Dzieci 
mogły skorzystać z bogatej oferty 
zajęć sportowych i plastycznych.

29.01.2017 – 04.02.2017
Grupa Parafian uczestniczyła w nar-
torekolekcjach w Bodzanowie.

02.02.2017
Obchodziliśmy święto Ofiarowania 
Pańskiego. Od 1997 r., z ustanowie-
nia Jana Pawła II, święto to obcho-
dzone jest także jako Światowy 

Dzień Życia Konsekrowanego, po-
święcony modlitwie za osoby, które 
oddały swe życie na służbę Bogu 
i ludziom w zakonach, zgromadze-
niach i instytutach świeckich oraz 
jako dziewice i wdowy konsekro-
wane. Z tej okazji o godz. 16.00 
Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński od-
prawił w naszym kościele Mszę św. 
w intencji osób konsekrowanych.
Pozostałe Msze św. odbyły się 
o godz. 8.00 i 19.00, a po każdej 
Mszy św. mogliśmy złożyć ofiarę na 
potrzeby zakonów kontemplacyj-
nych. 

05.02.2017- 13.02.2017
W tych dniach odmawialiśmy No-
wennę do Matki Bożej Rozwiązu-
jącej Węzły. W Roku Maryjnym 
Nowennę do Matki Bożej Rozwią-
zującej Węzły odmawiać będziemy 
co miesiąc – początek zawsze w nie-
dzielę po pierwszym piątku miesią-
ca. 

11.02.2017  
W sobotę przeżywaliśmy  Wspom-
nienie Matki Bożej z Lourdes – 

Światowy Dzień Chorego. O godz. 
11.00 w kościele pw. Pierwszych 
Męczenników Polski przy ul. Bpa  
Pluty odprawiona została pod prze-
wodnictwem Biskupa Tadeusza Li-
tyńskiego Msza św. z sakramentem 
chorych dla wiernych z całego 
miasta. 

12.02.2017
W naszej parafii obchody Świato-
wego Dnia Chorego odbyły się 
w niedzielę – o godz. 15.00. Rozpo-
częliśmy Koronką do Bożego Miło-
sierdzia, a bezpośrednio po niej od-
prawiona została Msza św., podczas 
której osobom starszym i chorym 
udzielony został sakrament cho-
rych. 

17.02.2017
191. rocznica zatwierdzenia Zgro-
madzenia Misjonarzy Oblatów 
M.N. Na Mszy św. wieczornej  
modliliśmy  się w intencji Misjona-
rzy Oblatów oraz nowego Prowin-
cjała Ojca Pawła Zająca i powołanej 
przez niego Rady Prowincjalnej.

Od tamtej stacji aż 
do dziś, miłości 
wydaje się, że musi 
być coraz bardziej 
naga i rozebrana. 
Wycina coraz głęb-
sze dekolty, coraz 
bardziej  skraca 
spódnice, wymyśli-
ła topless i pozwoli-
ła się powielać bez 
niczego na kartach 
kolorowych gazet. 
I coraz taniej pozwala się sprzedawać. Już 
jej wstyd się wstydzić, rumienić, czerwie-
nić, spuszczać oczy.
Taka to prawda z tej stacji – że Miłość może 
prowadzić do nagości. Tak było na Golgo-
cie. A my tę prawdę przekręcamy, bezsilnie 
dowodząc, że nagość wiedzie do miłości. 
Tyle stacji dziesiątych w każdym kiosku. 
Schodzi po parę złotych, na przekór Pieśni 
nad Pieśniami, gdzie deklarowała, że jeśli-
by kto sprzedał ją za górę złota, to pogardzą 
nim tylko.
Miłości, z której szaty zdarto, ucz nas, że 
miłość na śmierć nie umiera. Miłość nie do-
puszcza się bezwstydu.

Stacja X 
Bez szat

Stacja XI
Gwoździe

Ministrancka ekipa
Kiedy ktoś mówi o ministrantach 
bardzo często używa liczby mno-
giej. Mówi się o wielu ministran-
tach, a rzadko o jednym. Dlaczego? 
Bo są oni wspólnotą działającą przy 
parafii, a nie zbiorem indywidual-
nych osób, których prawie nic nie 
łączy. Naszych ministrantów łączy 
bardzo wiele. Jak bardzo?

Numer jeden
Najpierw ministran-
ci zbierają się wo-
kół Chrystusa, obec-
nego w Eucharystii. I to jest piękne! 
Wszystkie inne spotkania jak np. 
mecze piłki nożnej czy wyjścia do 
kina są ważne, ale w pierwszej ko-
lejności jest Eucharystia. Chodzi 
nie tylko o niedzielną, choć ta jest 
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Zebrała i opracowała:
Lilianna

Z życia Parafii

A co gwoździe ma-
ją do miłości? Co 
twarde żelazo do jej 
subtelnej tkanki? 
Ręce poddaje pod 
gwoździe,  nogi  
poddaje. Oto jest 
miłość przebita. Już 
bardzo boli. Bardzo 
krwawi. Już jest 
przybita do krzyża. 
Jest pewne, że od 

niego już się nie oderwie. Na zawsze umo-
cowana do krzyża i pieczęć z krwi żywej to 
potwierdza.
Ćwiczy się teraz w atakach bólu, prze-
chodzi przez konwulsje i drgawki. Poznaje 
rany, skrzepy, krwotoki i mękę od nóg po 
głowę. Z krzyża nie złorzeczy, ale prze-
bacza.
Co gwoździe mają do miłości? A co? My-
ślisz, że jak cię boli, swędzi nieznośnie, 
kłuje z lewej strony, wierci w mózgu, że jak 
cię prawa szóstka ćmi do świtu, to już ko-
chać nie można?
Miłości, z gwoździami w stopach i dło-
niach, ucz nas, że miłość na śmierć nie u-
miera. Miłość nie pamięta złego.

Z życia Parafii

str. 17
Wielki Post 2017

str. 16
Wielki Post 2017

16.12.2016
Podczas jarmarku świątecznego 
przy Katedrze, Stowarzyszenie św. 
Eugeniusza de Mazenoda prowa-
dziło zbiórkę na rzecz Kuby Mazur-
kiewicza. Można było nabyć kartki 
świąteczne, stroiki, bombki i ozdo-
by choinkowe, wykonane przez 
członków stowarzyszenia, uczestni-
ków zajęć rękodzielniczych w Klu-
bie „Przystań za Wartą” oraz dzieci 
ze Świetlicy. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim osobom zaangażo-
wanym w to dzieło.

Boże Narodzenie 2016 – Msza św. 
Pasterska dla osób starszych i dzieci 
odprawiona została o godz. 21.00 o-
raz tradycyjnie o godz. 24.00. Przed 
Pasterką o godz. 23.20 miało miej-
sce czuwanie modlitewne ze śpie-
wem kolęd w wykonaniu zespołu 
Siloe. Ofiary złożone podczas Mszy 
świętych pasterskich, jak co roku, 
przeznaczone zostały na Fundusz 
Ochrony Matki i Dziecka im. Bpa 
W. Pluty. 

27.12.2016
Odbyła się Wigilia dla samotnych 
i ubogich z terenu naszej parafii 
i miasta. Wszystkim zaangażowa-
nym w organizację wigilii i ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać!  

30.12.2016
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, 
Maryi i Józefa – patronalne Święto 
Rodzin Katolickich.  

31.12.2016
W ostatni dzień roku 2016 odbyło 
się nabożeństwo przebłagalno – 
dziękczynne oraz Msza św. na za-
kończenie roku, podczas której po-
dziękowaliśmy Bogu za miniony 
rok. Modliliśmy się również za 
zmarłych Parafian zwłaszcza tych, 
których Bóg powołał w kończącym 
się roku. 

08.01.2017
W kościele, o godzinie 15.00, odby-
ło się spotkanie kolędowe Parafian 
i wszystkich  Wspólnot Parafial-
nych razem z goszczącym w parafii 
oblackim zespołem muzycznym Gi-
tary Niepokalanej z Obry. 
Również w tym dniu nastą-
piło rozwiązanie konkursu na 
Szopkę Bożonarodzeniową. 
Nagrodzeni zostali wszyscy 
uczestnicy konkursu. Po ko-
lędowaniu, Wspólnoty Para-
fialne udały się na spotkanie 
opłatkowe, tradycyjnie już, 
do Szkoły numer 12.

W piątek, 6.01.2017, obchodziliś-
my Uroczystość Objawienia Pań-
skiego – Trzech Króli. Msze św. 
w naszej parafii odprawione zostały 
wg porządku niedzielnego. Przed 
każdą Mszą św. można było nabyć 
za dowolną ofiarę kadzidło i kredę 
do poświęcenia. Na Mszy św. 
o godz. 10.00 sześciu chłopców zo-
stało ustanowionych ministrantami. 
Tego dnia nasi Parafianie wzięli u-
dział w Orszaku Trzech Króli, który 
odbył się po raz trzeci w naszym 
mieście, z udziałem Ks. Biskupa 
Diecezjalnego Tadeusza Lityńskie-
go – nasz dekanat wędrował w stro-
jach w kolorze niebieskim.

15.01.2017
103. Światowy Dzień Migranta i U-
chodźcy. Obchodzimy go wraz z ca-
łym Kościołem Powszechnym pod 
hasłem „Imigranci niepełnoletni, 
bezbronni i pozbawieni głosu”. 
W tym dniu modliliśmy się za na-
szych rodaków, którzy są daleko od 
Ojczyzny i od swoich rodzin. Roz-
począł się również Tydzień Mod-
litw o Jedność Chrześcijan. Tym ra-

zem hasłem ekumenicznych mod-
litw były słowa z 2. Listu do Koryn-
tian: „Pojednanie – miłość Chrystu-
sa przynagla nas”.

22.01.2017
W tym dniu składaliśmy podpisy 
pod Petycją do Prezydenta Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego o naz-
wanie niedawno powstałego ronda 
u zbiegu ulic Fabrycznej i Towaro-
wej imieniem O. Piotra Sadownika 
OMI – budowniczego naszego koś-
cioła i wielkiego orędownika inte-
gracji mieszkańców dzielnicy Za-
warcie. Mamy nadzieję, że nasza 
inicjatywa spotka się z życzliwością 

ze strony władz Miasta Gorzowa 
Wlkp.

25.01.2017
201. rocznica założenia Zgroma-
dzenia Misjonarzy Oblatów M.N. – 
na Mszy św. dziękczynnej, o godz. 
18.30, modliliśmy się w intencji Mi-
sjonarzy Oblatów. 

W dniach 26 – 29 stycznia 2017 
w naszej parafii odbył się Kurs 
przedmałżeński. Przyszli małżon-
kowie wysłuchali kilku konferencji 
oraz wzięli udział w zajęciach war-
sztatowych. W kursie uczestniczyło 
ok. 140 młodych ludzi.

W dniach 30.01.2017 do 10.02. 
2017 Stowarzyszenie św. Eugeniu-
sza de Mazenoda oraz Świetlica im. 
Św. Jana Pawła II zorganizowały 
dla dzieci „Ferie za Wartą”. Dzieci 
mogły skorzystać z bogatej oferty 
zajęć sportowych i plastycznych.

29.01.2017 – 04.02.2017
Grupa Parafian uczestniczyła w nar-
torekolekcjach w Bodzanowie.

02.02.2017
Obchodziliśmy święto Ofiarowania 
Pańskiego. Od 1997 r., z ustanowie-
nia Jana Pawła II, święto to obcho-
dzone jest także jako Światowy 

Dzień Życia Konsekrowanego, po-
święcony modlitwie za osoby, które 
oddały swe życie na służbę Bogu 
i ludziom w zakonach, zgromadze-
niach i instytutach świeckich oraz 
jako dziewice i wdowy konsekro-
wane. Z tej okazji o godz. 16.00 
Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński od-
prawił w naszym kościele Mszę św. 
w intencji osób konsekrowanych.
Pozostałe Msze św. odbyły się 
o godz. 8.00 i 19.00, a po każdej 
Mszy św. mogliśmy złożyć ofiarę na 
potrzeby zakonów kontemplacyj-
nych. 

05.02.2017- 13.02.2017
W tych dniach odmawialiśmy No-
wennę do Matki Bożej Rozwiązu-
jącej Węzły. W Roku Maryjnym 
Nowennę do Matki Bożej Rozwią-
zującej Węzły odmawiać będziemy 
co miesiąc – początek zawsze w nie-
dzielę po pierwszym piątku miesią-
ca. 

11.02.2017  
W sobotę przeżywaliśmy  Wspom-
nienie Matki Bożej z Lourdes – 

Światowy Dzień Chorego. O godz. 
11.00 w kościele pw. Pierwszych 
Męczenników Polski przy ul. Bpa  
Pluty odprawiona została pod prze-
wodnictwem Biskupa Tadeusza Li-
tyńskiego Msza św. z sakramentem 
chorych dla wiernych z całego 
miasta. 

12.02.2017
W naszej parafii obchody Świato-
wego Dnia Chorego odbyły się 
w niedzielę – o godz. 15.00. Rozpo-
częliśmy Koronką do Bożego Miło-
sierdzia, a bezpośrednio po niej od-
prawiona została Msza św., podczas 
której osobom starszym i chorym 
udzielony został sakrament cho-
rych. 

17.02.2017
191. rocznica zatwierdzenia Zgro-
madzenia Misjonarzy Oblatów 
M.N. Na Mszy św. wieczornej  
modliliśmy  się w intencji Misjona-
rzy Oblatów oraz nowego Prowin-
cjała Ojca Pawła Zająca i powołanej 
przez niego Rady Prowincjalnej.

Od tamtej stacji aż 
do dziś, miłości 
wydaje się, że musi 
być coraz bardziej 
naga i rozebrana. 
Wycina coraz głęb-
sze dekolty, coraz 
bardziej  skraca 
spódnice, wymyśli-
ła topless i pozwoli-
ła się powielać bez 
niczego na kartach 
kolorowych gazet. 
I coraz taniej pozwala się sprzedawać. Już 
jej wstyd się wstydzić, rumienić, czerwie-
nić, spuszczać oczy.
Taka to prawda z tej stacji – że Miłość może 
prowadzić do nagości. Tak było na Golgo-
cie. A my tę prawdę przekręcamy, bezsilnie 
dowodząc, że nagość wiedzie do miłości. 
Tyle stacji dziesiątych w każdym kiosku. 
Schodzi po parę złotych, na przekór Pieśni 
nad Pieśniami, gdzie deklarowała, że jeśli-
by kto sprzedał ją za górę złota, to pogardzą 
nim tylko.
Miłości, z której szaty zdarto, ucz nas, że 
miłość na śmierć nie umiera. Miłość nie do-
puszcza się bezwstydu.

Stacja X 
Bez szat

Stacja XI
Gwoździe

Ministrancka ekipa
Kiedy ktoś mówi o ministrantach 
bardzo często używa liczby mno-
giej. Mówi się o wielu ministran-
tach, a rzadko o jednym. Dlaczego? 
Bo są oni wspólnotą działającą przy 
parafii, a nie zbiorem indywidual-
nych osób, których prawie nic nie 
łączy. Naszych ministrantów łączy 
bardzo wiele. Jak bardzo?

Numer jeden
Najpierw ministran-
ci zbierają się wo-
kół Chrystusa, obec-
nego w Eucharystii. I to jest piękne! 
Wszystkie inne spotkania jak np. 
mecze piłki nożnej czy wyjścia do 
kina są ważne, ale w pierwszej ko-
lejności jest Eucharystia. Chodzi 
nie tylko o niedzielną, choć ta jest 



Z życia Parafii

Ostatni dzień 2016 roku przyniósł seniorom i kadrze Domu Dziennego Pobytu bar-
dzo dobre wieści. Ku uciesze wszystkich Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopol-
skiego przyznał nam dofinansowanie na kolejne trzy lata działalności! Bardzo się 
z tego faktu cieszymy, gdyż możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu i ko-
rzystania z różnych atrakcji i spotkań przynosi nam sporą dawkę codziennej ra-
dości. Przygotowując się do nowego okresu finansowania wiele myśleliśmy nad 
naszą historią – wspominaliśmy wesołe i smutne chwile, a także dzieliliśmy się po-
mysłami na wspólne inicjatywy. Wynikiem tych rozmów jest nadanie nazwy na-
szej placówce, którą od teraz będziemy się posługiwać: Dom u Oblatów. Chcie-
liśmy w ten sposób zaznaczyć, że – jako wspólnota – czujemy się silnie związani 
z tym miejscem i jego gospodarzami. W nowy rok weszliśmy więc pełni opty-
mizmu i ochoty do działania. 
Z okazji Dni Babci i Dziadka przyjęliśmy zaproszenie dzieci z Miejskiego Przed-
szkola Integracyjnego, które przygotowały dla nas przedstawienie i słodki poczę-
stunek. Nie zapomnieli o nas również podopieczni Świetlicy im. św. Jana Pawła II. 
Rankiem 20 stycznia czekała na nas og-
romna laurka z serdecznymi życzeniami. 
Bardzo dziękujemy naszym (jak mawia 
pani Janina) „nabytym wnukom”! Tym-
czasem z niecierpliwością oczekujemy 
już pierwszych objawów wiosny i moż-
liwości spędzania czasu w naszym uko-
chanym ogrodzie…

Już całkiem 
b e z w ł a d n a ,  
zdjęta z krzyża. 
Tylko najbliżsi 
jeszcze czeka-
ją. Jeszcze chcą 
dotykać, speł-
niać ostatnie 
posługi,  na-
maścić: i w ca-
łun owinąć.  
Miłość chce 

jeszcze oczy domknąć, ręce złożyć 
w modlitwie. Może pamięta jeszcze 
swoje przyrzeczenie: „nie opuszczę 
Cię aż do śmierci”?
Już bez oklasków, bez zainteresowa-
nia tłumów. Choć na szczęście jeszcze 
komuś bliska i droga.
Matka ją trzyma, jak kiedyś drobne 
ciało Dzieciątka. Nie tak łatwo roz-
staje się z ciałem. Miłość sama kiedyś 
ciałem się stała. Teraz jeszcze ciała 
martwego dotyka, bo wierzy, że jest 
mostem nad śmiercią.
Miłości, Ciało Najświętsze z krzyża 
zdjęte, ucz nas, że miłość na śmierć nie 
umiera. Miłość wszystkiemu wierzy.

A to dopiero 
tragedia! U-
marła! Miała 
na śmierć nie 
umierać, ale 
i ją śmierć do-
padła. Smaży 
się teraz mar-
twa na rozpalo-
nej słońcem 
Golgocie. A 
jak słońce zaj-
dzie to będzie zimna jak trup. Zaraz 
będzie pachnieć nieładnie i posma-
kują jej robaki. Już nie oddycha, serca 
nie skurcza i nie rozkurcza, nawet po-
wieką nie drgnie. Już po niej! Ma swój 
koniec, jak wszystko.
A tak, tak! Musi się śmierci poddać. 
Musi ją przyjąć. Miłość musi się ze 
śmiercią spotkać. Każda miłość ma 
swoją śmierć. Skoro ta największa 
spotkała swoją śmierć na Golgocie, to 
i każda inna też ma swoją śmierć. Ale 
przecież jest mocna jak śmierć. Moc-
niejsza, bo zetrze jej oścień w śmierci 
dobie.
Miłości, która miłością śmierć swoją 
i moją zwyciężyłaś, ucz nas, że miłość 
na śmierć nie umiera. Miłość wszystko 
przetrzyma.

Z życia Parafii
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o. Dawid Grabowski OMI

Dom u Oblatów

Stacja XII
Śmierć

Anna Jakubowska

Stacja XIII 
Pogrzeb

Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzi-
liśmy w Kościele doroczny Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego, czyli dzień szczególnej modlitwy za 
wszystkie osoby, które swoje życie oddały całkowicie 
na służbę Bogu i Kościołowi przez złożenie dozgon-
nych ślubów zakonnych: ślubu doskonałej czystości, 
posłuszeństwa i ubóstwa, czyli konsekracji zakonnej. 
W Rzymie rodziny zakonne męskie i żeńskie groma-
dziły się w Bazylice Świętego Piotra, by pod przewod-
nictwem Ojca Świętego Franciszka wielbić Boga, 
przez ręce i serce Maryi, Matki Bożej Gromnicznej, 
modlitwą dziękczynną za szczególną łaskę powołania 
do życia konsekrowanego.
W diecezjach ten Dzień obchodzony jest jako wyraz 
dziękczynienia Bogu za dar posługi osób konsekrowa-
nych dla kościoła lokalnego oraz jako dzień modlitw 
o nowe, liczne i święte powołania do życia konsekro-
wanego. W tych intencjach ks. bp Tadeusz Lityński od-
prawił 2 lutego o godz. 16.00 w naszym kościele Mszę 
św. koncelebrowaną z udziałem Kapłanów oraz Sióstr 

zakonnych. 
Biskup Tadeusz w homilii podkreślił, że życie konse-
krowane jest wspaniałym darem miłości Bożej. Ci bo-
wiem, którzy żyją swoją konsekracją są dla współczes-
nego świata znakiem ukazującym, że wierne pójście za 
Chrystusem, aż po krzyż, naprawdę jest możliwe, 
a czystość, ubóstwo i posłuszeństwo mogą i powinny 
stać się dla dzisiejszego świata prawdziwym światłem, 
które rozjaśni i ukaże ludzkości nowe drogi, odwraca-
jąc wzrok od bałwochwalstwa siebie i swych pożądań.
Biskup przypomniał o wielkiej i nieocenionej roli osób 
konsekrowanych, które podejmują różnorakie posługi 
na rzecz Kościoła, oddając mu swój czas i swoje zdro-
wie. W tym szczególnym dniu Biskup podziękował 
osobom konsekrowanym za tę posługę. 

E. Bartelak-Przygoda

najważniejsza, ale również o Mszę 
św. w dzień powszedni. Bóg chce, 
aby każdy ministrant był coraz bli-
żej Niego, dlatego potrzebne są 
zbiórki, które odbywają się co ty-
dzień. Ten, kto jest oddany w służ-
bie, pnie się coraz wyżej w hierar-
chii służby liturgicznej. 
Tak się składa, że w uroczystość 
Objawienia Pańskiego, potocznie 

zwaną świętem Trzech Króli, sześ-
ciu chłopców zostało ustanowio-
nych ministrantami. Przeszli owoc-
nie kilkumiesięczny czas bycia as-
pirantem, który jest przede wszyst-
kim obserwacją oraz roczny lub 
dłuższy czas bycia kandydatem na 
ministranta. Wtedy chłopiec otrzy-
muje komżę i dumnie służy w niej 
przy ołtarzu wykonując o wiele 
więcej czynności niż aspirant. W 
przeżyciu uroczystości przyjęcia do 
grona ministrantów chłopcom 
towarzyszyli ich rodzice. To był 
szczególny moment dla całych 
rodzin. Z zewnątrz zmieniło się 

wiele, bo nowi ministranci mogą już 
służyć w sutankach i kolorowych 
pelerynkach. A co zmieniło się we-
wnętrznie? Chłopcy przyrzekali 
Bogu wierną służbę i dokonali tego 
przed całą parafią. Módlmy się więc 
za nich, aby Pan pomagał im w rea-
lizacji tego pięknego zobowiązania. 
Tymczasem trzech starszych mini-
strantów od kilku miesięcy przygo-

towuje się do bycia lektorami, do 
czytania Słowa Bożego w kościele. 
To nie lada zadanie! Łatwiej jest coś 
podać podczas liturgii niż umiejęt-
nie przeczytać i to Słowa samego 
Wszechmogącego. Ci chłopcy już 
kilka dobrych lat służą jako minis-
tranci i chcą swoje zobowiązanie re-
alizować jeszcze bardziej. A poza 
tym, młody chłopak w albie wyglą-
da dostojnie i poważnie. Już niedłu-
go trójka śmiałków zostanie ustano-
wionych lektorami. Ich również o-
garnijmy modlitwą!

Świątecznie
Ministranci potrafią również razem 
przeżywać święta. W grudniu mie-
liśmy taką okazję podczas wigilii 
ministranckiej, w której brali udział 
również rodzice chłopców służą-
cych przy ołtarzu. Spędziliśmy ten 
czas na modlitwie, jedzeniu i zaba-
wie (to ostatnie w zależności od ta-
lentów i możliwości). Niektórzy 
wzięli udział w turnieju w piłkarzy-
ki, a inni odpowiadali na pytania 

grając w „Pięć sekund”. Oczywiście 
nie zabrakło wspólnego śpiewu ko-
lęd.
Po świętach Bożego Narodzenia, 
właściwie po Nowym Roku, minis-
tranci stanęli przed poważnym za-
daniem. Było nim towarzyszenie oj-
com i bratu podczas odwiedzin 
duszpasterskich. Chłopcy zazwy-
czaj byli posyłani jak uczniowie 
Chrystusa „po dwóch”, aby zaśpie-
wać z domownikami kolędę i zapo-
wiedzieć przyjście jednego z ojców 
bądź brata. Cieszyli się z otrzyma-
nych słodyczy i ofiar, które zostaną 
przeznaczone na wspólny wyjazd. 
Chłopcy poświęcili wiele godzin, 
aby pomagać w odwiedzinach dusz-
pasterskich. Serdecznie Wam za to 
dziękujemy!

Lepiej razem
Gdzie się nie spojrzy na jednego mi-
nistranta, tam jest drugi, a obok nie-
go trzeci. Bóg chce zbawić ludzi we 
wspólnocie Kościoła, a w niej są 
również mniejsze wspólnoty. Jedną 
z nich jest ekipa ministrancka. I za 
nią Bogu niech będą dzięki!
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Ostatni dzień 2016 roku przyniósł seniorom i kadrze Domu Dziennego Pobytu bar-
dzo dobre wieści. Ku uciesze wszystkich Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopol-
skiego przyznał nam dofinansowanie na kolejne trzy lata działalności! Bardzo się 
z tego faktu cieszymy, gdyż możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu i ko-
rzystania z różnych atrakcji i spotkań przynosi nam sporą dawkę codziennej ra-
dości. Przygotowując się do nowego okresu finansowania wiele myśleliśmy nad 
naszą historią – wspominaliśmy wesołe i smutne chwile, a także dzieliliśmy się po-
mysłami na wspólne inicjatywy. Wynikiem tych rozmów jest nadanie nazwy na-
szej placówce, którą od teraz będziemy się posługiwać: Dom u Oblatów. Chcie-
liśmy w ten sposób zaznaczyć, że – jako wspólnota – czujemy się silnie związani 
z tym miejscem i jego gospodarzami. W nowy rok weszliśmy więc pełni opty-
mizmu i ochoty do działania. 
Z okazji Dni Babci i Dziadka przyjęliśmy zaproszenie dzieci z Miejskiego Przed-
szkola Integracyjnego, które przygotowały dla nas przedstawienie i słodki poczę-
stunek. Nie zapomnieli o nas również podopieczni Świetlicy im. św. Jana Pawła II. 
Rankiem 20 stycznia czekała na nas og-
romna laurka z serdecznymi życzeniami. 
Bardzo dziękujemy naszym (jak mawia 
pani Janina) „nabytym wnukom”! Tym-
czasem z niecierpliwością oczekujemy 
już pierwszych objawów wiosny i moż-
liwości spędzania czasu w naszym uko-
chanym ogrodzie…

Już całkiem 
b e z w ł a d n a ,  
zdjęta z krzyża. 
Tylko najbliżsi 
jeszcze czeka-
ją. Jeszcze chcą 
dotykać, speł-
niać ostatnie 
posługi,  na-
maścić: i w ca-
łun owinąć.  
Miłość chce 

jeszcze oczy domknąć, ręce złożyć 
w modlitwie. Może pamięta jeszcze 
swoje przyrzeczenie: „nie opuszczę 
Cię aż do śmierci”?
Już bez oklasków, bez zainteresowa-
nia tłumów. Choć na szczęście jeszcze 
komuś bliska i droga.
Matka ją trzyma, jak kiedyś drobne 
ciało Dzieciątka. Nie tak łatwo roz-
staje się z ciałem. Miłość sama kiedyś 
ciałem się stała. Teraz jeszcze ciała 
martwego dotyka, bo wierzy, że jest 
mostem nad śmiercią.
Miłości, Ciało Najświętsze z krzyża 
zdjęte, ucz nas, że miłość na śmierć nie 
umiera. Miłość wszystkiemu wierzy.

A to dopiero 
tragedia! U-
marła! Miała 
na śmierć nie 
umierać, ale 
i ją śmierć do-
padła. Smaży 
się teraz mar-
twa na rozpalo-
nej słońcem 
Golgocie. A 
jak słońce zaj-
dzie to będzie zimna jak trup. Zaraz 
będzie pachnieć nieładnie i posma-
kują jej robaki. Już nie oddycha, serca 
nie skurcza i nie rozkurcza, nawet po-
wieką nie drgnie. Już po niej! Ma swój 
koniec, jak wszystko.
A tak, tak! Musi się śmierci poddać. 
Musi ją przyjąć. Miłość musi się ze 
śmiercią spotkać. Każda miłość ma 
swoją śmierć. Skoro ta największa 
spotkała swoją śmierć na Golgocie, to 
i każda inna też ma swoją śmierć. Ale 
przecież jest mocna jak śmierć. Moc-
niejsza, bo zetrze jej oścień w śmierci 
dobie.
Miłości, która miłością śmierć swoją 
i moją zwyciężyłaś, ucz nas, że miłość 
na śmierć nie umiera. Miłość wszystko 
przetrzyma.

Z życia Parafii

str. 19
Wielki Post 2017

str. 18
Wielki Post 2017

o. Dawid Grabowski OMI

Dom u Oblatów

Stacja XII
Śmierć

Anna Jakubowska

Stacja XIII 
Pogrzeb

Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzi-
liśmy w Kościele doroczny Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego, czyli dzień szczególnej modlitwy za 
wszystkie osoby, które swoje życie oddały całkowicie 
na służbę Bogu i Kościołowi przez złożenie dozgon-
nych ślubów zakonnych: ślubu doskonałej czystości, 
posłuszeństwa i ubóstwa, czyli konsekracji zakonnej. 
W Rzymie rodziny zakonne męskie i żeńskie groma-
dziły się w Bazylice Świętego Piotra, by pod przewod-
nictwem Ojca Świętego Franciszka wielbić Boga, 
przez ręce i serce Maryi, Matki Bożej Gromnicznej, 
modlitwą dziękczynną za szczególną łaskę powołania 
do życia konsekrowanego.
W diecezjach ten Dzień obchodzony jest jako wyraz 
dziękczynienia Bogu za dar posługi osób konsekrowa-
nych dla kościoła lokalnego oraz jako dzień modlitw 
o nowe, liczne i święte powołania do życia konsekro-
wanego. W tych intencjach ks. bp Tadeusz Lityński od-
prawił 2 lutego o godz. 16.00 w naszym kościele Mszę 
św. koncelebrowaną z udziałem Kapłanów oraz Sióstr 

zakonnych. 
Biskup Tadeusz w homilii podkreślił, że życie konse-
krowane jest wspaniałym darem miłości Bożej. Ci bo-
wiem, którzy żyją swoją konsekracją są dla współczes-
nego świata znakiem ukazującym, że wierne pójście za 
Chrystusem, aż po krzyż, naprawdę jest możliwe, 
a czystość, ubóstwo i posłuszeństwo mogą i powinny 
stać się dla dzisiejszego świata prawdziwym światłem, 
które rozjaśni i ukaże ludzkości nowe drogi, odwraca-
jąc wzrok od bałwochwalstwa siebie i swych pożądań.
Biskup przypomniał o wielkiej i nieocenionej roli osób 
konsekrowanych, które podejmują różnorakie posługi 
na rzecz Kościoła, oddając mu swój czas i swoje zdro-
wie. W tym szczególnym dniu Biskup podziękował 
osobom konsekrowanym za tę posługę. 

E. Bartelak-Przygoda

najważniejsza, ale również o Mszę 
św. w dzień powszedni. Bóg chce, 
aby każdy ministrant był coraz bli-
żej Niego, dlatego potrzebne są 
zbiórki, które odbywają się co ty-
dzień. Ten, kto jest oddany w służ-
bie, pnie się coraz wyżej w hierar-
chii służby liturgicznej. 
Tak się składa, że w uroczystość 
Objawienia Pańskiego, potocznie 

zwaną świętem Trzech Króli, sześ-
ciu chłopców zostało ustanowio-
nych ministrantami. Przeszli owoc-
nie kilkumiesięczny czas bycia as-
pirantem, który jest przede wszyst-
kim obserwacją oraz roczny lub 
dłuższy czas bycia kandydatem na 
ministranta. Wtedy chłopiec otrzy-
muje komżę i dumnie służy w niej 
przy ołtarzu wykonując o wiele 
więcej czynności niż aspirant. W 
przeżyciu uroczystości przyjęcia do 
grona ministrantów chłopcom 
towarzyszyli ich rodzice. To był 
szczególny moment dla całych 
rodzin. Z zewnątrz zmieniło się 

wiele, bo nowi ministranci mogą już 
służyć w sutankach i kolorowych 
pelerynkach. A co zmieniło się we-
wnętrznie? Chłopcy przyrzekali 
Bogu wierną służbę i dokonali tego 
przed całą parafią. Módlmy się więc 
za nich, aby Pan pomagał im w rea-
lizacji tego pięknego zobowiązania. 
Tymczasem trzech starszych mini-
strantów od kilku miesięcy przygo-

towuje się do bycia lektorami, do 
czytania Słowa Bożego w kościele. 
To nie lada zadanie! Łatwiej jest coś 
podać podczas liturgii niż umiejęt-
nie przeczytać i to Słowa samego 
Wszechmogącego. Ci chłopcy już 
kilka dobrych lat służą jako minis-
tranci i chcą swoje zobowiązanie re-
alizować jeszcze bardziej. A poza 
tym, młody chłopak w albie wyglą-
da dostojnie i poważnie. Już niedłu-
go trójka śmiałków zostanie ustano-
wionych lektorami. Ich również o-
garnijmy modlitwą!

Świątecznie
Ministranci potrafią również razem 
przeżywać święta. W grudniu mie-
liśmy taką okazję podczas wigilii 
ministranckiej, w której brali udział 
również rodzice chłopców służą-
cych przy ołtarzu. Spędziliśmy ten 
czas na modlitwie, jedzeniu i zaba-
wie (to ostatnie w zależności od ta-
lentów i możliwości). Niektórzy 
wzięli udział w turnieju w piłkarzy-
ki, a inni odpowiadali na pytania 

grając w „Pięć sekund”. Oczywiście 
nie zabrakło wspólnego śpiewu ko-
lęd.
Po świętach Bożego Narodzenia, 
właściwie po Nowym Roku, minis-
tranci stanęli przed poważnym za-
daniem. Było nim towarzyszenie oj-
com i bratu podczas odwiedzin 
duszpasterskich. Chłopcy zazwy-
czaj byli posyłani jak uczniowie 
Chrystusa „po dwóch”, aby zaśpie-
wać z domownikami kolędę i zapo-
wiedzieć przyjście jednego z ojców 
bądź brata. Cieszyli się z otrzyma-
nych słodyczy i ofiar, które zostaną 
przeznaczone na wspólny wyjazd. 
Chłopcy poświęcili wiele godzin, 
aby pomagać w odwiedzinach dusz-
pasterskich. Serdecznie Wam za to 
dziękujemy!

Lepiej razem
Gdzie się nie spojrzy na jednego mi-
nistranta, tam jest drugi, a obok nie-
go trzeci. Bóg chce zbawić ludzi we 
wspólnocie Kościoła, a w niej są 
również mniejsze wspólnoty. Jedną 
z nich jest ekipa ministrancka. I za 
nią Bogu niech będą dzięki!
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Miłość nie opuszcza 
żadnego miejsca, 
w którym mógłby 
znaleźć się czło-
wiek. Dlatego idzie 
do grobu, do tego 
w y k u p i o n e g o ,  
przez Józefa z Ary-
matei, do tego z Alei 
Zasłużonych, do 
frontowego, do gro-
bowców rodzin-
nych, do współczesnych mogił i miejsc! 
Nikomu nieznanych. Idzie do grobu. Do 
ziemi. Pozwala zatoczyć! Wielki kamień, 
czujne straże poustawiać. Tak, jakby wszy-
stko było skończone raz na zawsze.
O Miłości! Żeby tak i czyjaś miłość poszła 
ze mną do grobu. Żeby kwiaty przyniosła, 
w Zaduszki, posprzątała tę płytę, co nade 
mną, na wypominki i na mszę w rocznicę o-
fiarę dała. Żeby potem jeszcze zechciała 
w starych listach i zdjęciach pogrzebać. 
Żeby zamieniła „ostatnie pożegnanie” na 
„Do zobaczenia już wkrótce”!
Miłości, złożona do grobu, ucz nas, że mi-
łość nigdy nie umiera. Miłość nigdy nie us-
taje.

Stacja XIV
Grób

Ale było fajnie!
Każdy z niemalże trzydziestoosobowej grupy uczest-
ników nartorekolekcji, po przeczytaniu tytułu tego ar-
tykułu z pewnością szeroko się uśmiechnął. A wszystko 
to dzięki Basi, która codziennie – w zależności od pory 
dnia i okoliczności – mawiała: „Ale będzie fajnie!” lub 
„Ale było fajnie!” I tak się składa, że trzeba jej przyznać 
rację! 
W podróż do Bodzanowa ruszyliśmy w niedzielę 29 
stycznia. Bagażom wydawało się nie być końca. Stali 
bywalcy wspominali, że jedzie nas jakby mniej, ale po 
ilości walizek i plecaków wcale tego nie widać. Nie ma 
się co dziwić, wszak każdy chciał zadbać, by niczego 
mu nie zabrakło. Po kilku godzinach podróży urozma-
iconej oglądaniem skoków, śpiewem szalonego trio 
i rozmowach z sąsiadami dotarliśmy na miejsce. Zmę-
czeni podróżą szybko zameldowaliśmy się w pokojach, 
zjedliśmy kolację i poszliśmy spać, by zebrać siły na 
rozpoczynający się tydzień. 
W poniedziałek rano, jak i we wszystkie kolejne dni, 
przywitaliśmy dzień Mszą Świętą, podczas której mod-
liliśmy się o bezpieczeństwo i zdrowie dla siebie na-
wzajem. Wkrótce po śniadaniu ruszyliśmy w góry. To-
warzyszyły nam różne emocje: jedni z tęsknotą wycze-
kiwali szusowania, inni obawiali się wskoczenia w nar-
ty po raz pierwszy. I tu z pomocą przychodziła Basia 
i jej wesoły okrzyk: „Ale będzie fajnie!” Po dotarciu do 
ośrodka zajęliśmy się wynajmem sprzętu i walką z za-
kładaniem butów, by po kilku (w wypadku niektórych – 
kilkunastu) minutach ruszyć na stok. Część z nas od ra-
zu popędziła w kierunku wyciągów, drudzy zatrzymali 
się na oślej łączce, a jeszcze inni wybrali się do licznych 
knajpek na degustację tradycyjnych czeskich potraw. 
Około godziny 16.00 wszyscy cali i zdrowi spotkali się 
w autobusie, gdzie powitano nas słowami: „Ale było 
fajnie!” Po powrocie do Bodzanowa przyszedł czas ko-
lacji i odpoczynku. Ojciec Dawid służył też możli-

wością spowiedzi i przygotował wieczorną adorację. 
Pozostałe dni mijały nam podobnie. Pogoda była niesa-
mowita, więc zarówno zaprawieni narciarze, jak i ci po-
czątkujący, bawili się wyśmienicie. Wieczorami spoty-
kaliśmy się na poruszających adoracjach, które z dnia 
na dzień przyciągały coraz więcej osób. Był też czas na 
integrację i wygłupy przy różnych grach zespołowych. 
Hitem okazało się „7 sekund”, które zmuszało graczy 
na przykład do tańczenia, robienia brzuszków, czy śpie-
wania w różnych językach. 
Wyjątkowym dniem była środa, kiedy postanowiliśmy 
zostać w Bodzanowie i zwiedzić okolicę. Od rana, ku 
uciesze dzieci i dorosłych, bardzo intensywnie padał 
śnieg. Rozpętała się prawdziwa wojna na śnieżki. Na 
szczęście obeszło się bez ofiar, a na znak pojednania 
zorganizowaliśmy konkurs lepienia bałwana. Ojciec 
Dawid przygotował też dla nas wycieczkę po okolicy. 
Udaliśmy się na spacer do Głuchołazów, gdzie zoba-
czyliśmy na przykład miejski rynek, a część z nas wy-
posażyła się w pamiątki. 
Gdy nadeszła sobota, z bólem serca chowaliśmy nasze 
walizki do bagażnika. Żal było rozstawać się z górami, 
wesołymi towarzyszami i przyjazną atmosferą. W cią-
gu tego wspólnego tygodnia przeżyliśmy nie tylko czas 
pięknej przygody, ale też pracowaliśmy nad naszą 
relacją z Bogiem. To wszystko sprawiało, że każdego 
wieczora utwierdzaliśmy się w przekonaniu, iż słowa 
Basi nie były puszczone na wiatr i faktycznie BYŁO 
FAJNIE! A nawet więcej niż fajnie. 

Ania

Czym jest odpust parafialny?
W ciągu roku liturgicznego każda parafia przeżywa 
uroczystość odpustową. W tym dniu w sposób szcze-
gólny czci się patrona parafii, czyli są to jakby imieniny 
parafii. W naszej wspólnocie w br. uroczystość ku czci 
św. Józefa – patrona parafii, przypada na dzień 20 mar-
ca.
W czasach dewaluacji wielu zwyczajów, które ongiś 
były bardzo żywe, warto zastanowić się jakie jest zna-
czenie odpustu parafialnego.
Odpust parafialny jest świętem patronalnym kościoła 
parafialnego. W pierwszych wiekach chrześcijanie nie 
budowali kościołów do sprawowania kultu. Eucharys-
tię sprawowano w prywatnych domach, które nazywa-
no Domus Ecclesiae, czyli Kościoły Domowe. Od IV 
wieku, po uzyskaniu wolności, chrześcijanie zaczęli 
budować kościoły. Były to przede wszystkim bazyliki 
i tzw. aedicula (mały budynek, kościółek). Te ostatnie 
wznoszono na grobach lub w miejscach męczeńskiej 
śmierci chrześcijan. Z czasem małe pomniki i ołtarze 
stawały się budynkami kościelnymi. Wybór miejsca nie 
był więc przypadkowy. Budowano kościoły w miej-
scach, gdzie istniał kult świętych, zwłaszcza męczenni-
ków. Dzięki temu kościoły otrzymywały swoich świę-
tych patronów. Troszczono się także, aby w nowym 
kościele znajdowały się relikwie świętego. Pierwsze 
kościoły przyjmowały za swoich patronów zwłaszcza 
Apostołów i świętych męczenników. Potem dedykowa-
no nowe kościoły Najświętszej Maryi Pannie, a w wie-
kach późniejszych także Jezusowi Chrystusowi, Du-
chowi Świętemu oraz odwoływano się do przymiotów 
boskich (np. Opatrzności Bożej, Miłosierdzia Bożego) 

Ferie za Wartą

Wzorem ubiegłego roku, również 
i w tegoroczne ferie zimowe, zorga-
nizowane zostały zajęcia dla naj-
młodszych. Tym razem program 
przygotowała Świetlica im. św. Ja-
na Pawła II, Stowarzyszenie św. Eu-
geniusza de Mazenoda, Caritas Die-
cezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
oraz Międzyszkolny Ośrodek Spor-
towy. W organizację poszczegól-
nych dni włączyła się także Szkoła 
Podstawowa numer 10, Straż Miej-
ska oraz Miejskie Przedszkole Inte-
gracyjne nr 27, za co serdecznie 
dziękujemy dyrekcjom obu placó-
wek. Dzieci przygotowały anioły 
z masy solnej, które rozdawane by-
ły podczas Dnia Chorego, uczestni-

Anna Jakubowska

czyły w zajęciach sportowych, wy-
słuchały prelekcji na temat bezpie-
czeństwa oraz niepełnosprawności, 
a także uczestniczyły w zabawie ta-
necznej, wyjściu do kina i pokoju 
zagadek. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w przygotowa-
nia: opiekunom, wolontariuszom o-
raz rodzicom naszych podopiecz-
nych.

i wydarzeń zbawczych. Dzień nadania tytułu kościo-
łowi stawał się świętem kościoła i parafii.
Kult relikwii rozwinął się szczególnie w Średniowie-
czu. Budowa nowego kościoła, a zwłaszcza ołtarza wy-
magała posiadania relikwii jakiegoś świętego. Święty, 
którego relikwie zdobyto i umieszczono w ołtarzu 
w sposób naturalny stawał się patronem kościoła. Po-
nieważ w kościołach budowano zwykle kilka ołtarzy, 
w których umieszczano relikwie wielu świętych, stąd 
miały one wielu patronów. Dzień, w którym wspomina-
no w liturgii świętego patrona stał się świętem kościoła 
i parafii z nim związanej. W parafialne święto, oprócz 
uroczystej Mszy św., organizowano procesje, przed-
stawienia obrazujące życie czczonego świętego, urzą-
dzano wspólne zabawy i uczty. W późniejszych wie-
kach uczestnictwo w święcie patrona kościoła dawało 
możliwość uzyskania odpustów. Wtedy też święto pa-
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Miłość nie opuszcza 
żadnego miejsca, 
w którym mógłby 
znaleźć się czło-
wiek. Dlatego idzie 
do grobu, do tego 
w y k u p i o n e g o ,  
przez Józefa z Ary-
matei, do tego z Alei 
Zasłużonych, do 
frontowego, do gro-
bowców rodzin-
nych, do współczesnych mogił i miejsc! 
Nikomu nieznanych. Idzie do grobu. Do 
ziemi. Pozwala zatoczyć! Wielki kamień, 
czujne straże poustawiać. Tak, jakby wszy-
stko było skończone raz na zawsze.
O Miłości! Żeby tak i czyjaś miłość poszła 
ze mną do grobu. Żeby kwiaty przyniosła, 
w Zaduszki, posprzątała tę płytę, co nade 
mną, na wypominki i na mszę w rocznicę o-
fiarę dała. Żeby potem jeszcze zechciała 
w starych listach i zdjęciach pogrzebać. 
Żeby zamieniła „ostatnie pożegnanie” na 
„Do zobaczenia już wkrótce”!
Miłości, złożona do grobu, ucz nas, że mi-
łość nigdy nie umiera. Miłość nigdy nie us-
taje.

Stacja XIV
Grób

Ale było fajnie!
Każdy z niemalże trzydziestoosobowej grupy uczest-
ników nartorekolekcji, po przeczytaniu tytułu tego ar-
tykułu z pewnością szeroko się uśmiechnął. A wszystko 
to dzięki Basi, która codziennie – w zależności od pory 
dnia i okoliczności – mawiała: „Ale będzie fajnie!” lub 
„Ale było fajnie!” I tak się składa, że trzeba jej przyznać 
rację! 
W podróż do Bodzanowa ruszyliśmy w niedzielę 29 
stycznia. Bagażom wydawało się nie być końca. Stali 
bywalcy wspominali, że jedzie nas jakby mniej, ale po 
ilości walizek i plecaków wcale tego nie widać. Nie ma 
się co dziwić, wszak każdy chciał zadbać, by niczego 
mu nie zabrakło. Po kilku godzinach podróży urozma-
iconej oglądaniem skoków, śpiewem szalonego trio 
i rozmowach z sąsiadami dotarliśmy na miejsce. Zmę-
czeni podróżą szybko zameldowaliśmy się w pokojach, 
zjedliśmy kolację i poszliśmy spać, by zebrać siły na 
rozpoczynający się tydzień. 
W poniedziałek rano, jak i we wszystkie kolejne dni, 
przywitaliśmy dzień Mszą Świętą, podczas której mod-
liliśmy się o bezpieczeństwo i zdrowie dla siebie na-
wzajem. Wkrótce po śniadaniu ruszyliśmy w góry. To-
warzyszyły nam różne emocje: jedni z tęsknotą wycze-
kiwali szusowania, inni obawiali się wskoczenia w nar-
ty po raz pierwszy. I tu z pomocą przychodziła Basia 
i jej wesoły okrzyk: „Ale będzie fajnie!” Po dotarciu do 
ośrodka zajęliśmy się wynajmem sprzętu i walką z za-
kładaniem butów, by po kilku (w wypadku niektórych – 
kilkunastu) minutach ruszyć na stok. Część z nas od ra-
zu popędziła w kierunku wyciągów, drudzy zatrzymali 
się na oślej łączce, a jeszcze inni wybrali się do licznych 
knajpek na degustację tradycyjnych czeskich potraw. 
Około godziny 16.00 wszyscy cali i zdrowi spotkali się 
w autobusie, gdzie powitano nas słowami: „Ale było 
fajnie!” Po powrocie do Bodzanowa przyszedł czas ko-
lacji i odpoczynku. Ojciec Dawid służył też możli-

wością spowiedzi i przygotował wieczorną adorację. 
Pozostałe dni mijały nam podobnie. Pogoda była niesa-
mowita, więc zarówno zaprawieni narciarze, jak i ci po-
czątkujący, bawili się wyśmienicie. Wieczorami spoty-
kaliśmy się na poruszających adoracjach, które z dnia 
na dzień przyciągały coraz więcej osób. Był też czas na 
integrację i wygłupy przy różnych grach zespołowych. 
Hitem okazało się „7 sekund”, które zmuszało graczy 
na przykład do tańczenia, robienia brzuszków, czy śpie-
wania w różnych językach. 
Wyjątkowym dniem była środa, kiedy postanowiliśmy 
zostać w Bodzanowie i zwiedzić okolicę. Od rana, ku 
uciesze dzieci i dorosłych, bardzo intensywnie padał 
śnieg. Rozpętała się prawdziwa wojna na śnieżki. Na 
szczęście obeszło się bez ofiar, a na znak pojednania 
zorganizowaliśmy konkurs lepienia bałwana. Ojciec 
Dawid przygotował też dla nas wycieczkę po okolicy. 
Udaliśmy się na spacer do Głuchołazów, gdzie zoba-
czyliśmy na przykład miejski rynek, a część z nas wy-
posażyła się w pamiątki. 
Gdy nadeszła sobota, z bólem serca chowaliśmy nasze 
walizki do bagażnika. Żal było rozstawać się z górami, 
wesołymi towarzyszami i przyjazną atmosferą. W cią-
gu tego wspólnego tygodnia przeżyliśmy nie tylko czas 
pięknej przygody, ale też pracowaliśmy nad naszą 
relacją z Bogiem. To wszystko sprawiało, że każdego 
wieczora utwierdzaliśmy się w przekonaniu, iż słowa 
Basi nie były puszczone na wiatr i faktycznie BYŁO 
FAJNIE! A nawet więcej niż fajnie. 

Ania

Czym jest odpust parafialny?
W ciągu roku liturgicznego każda parafia przeżywa 
uroczystość odpustową. W tym dniu w sposób szcze-
gólny czci się patrona parafii, czyli są to jakby imieniny 
parafii. W naszej wspólnocie w br. uroczystość ku czci 
św. Józefa – patrona parafii, przypada na dzień 20 mar-
ca.
W czasach dewaluacji wielu zwyczajów, które ongiś 
były bardzo żywe, warto zastanowić się jakie jest zna-
czenie odpustu parafialnego.
Odpust parafialny jest świętem patronalnym kościoła 
parafialnego. W pierwszych wiekach chrześcijanie nie 
budowali kościołów do sprawowania kultu. Eucharys-
tię sprawowano w prywatnych domach, które nazywa-
no Domus Ecclesiae, czyli Kościoły Domowe. Od IV 
wieku, po uzyskaniu wolności, chrześcijanie zaczęli 
budować kościoły. Były to przede wszystkim bazyliki 
i tzw. aedicula (mały budynek, kościółek). Te ostatnie 
wznoszono na grobach lub w miejscach męczeńskiej 
śmierci chrześcijan. Z czasem małe pomniki i ołtarze 
stawały się budynkami kościelnymi. Wybór miejsca nie 
był więc przypadkowy. Budowano kościoły w miej-
scach, gdzie istniał kult świętych, zwłaszcza męczenni-
ków. Dzięki temu kościoły otrzymywały swoich świę-
tych patronów. Troszczono się także, aby w nowym 
kościele znajdowały się relikwie świętego. Pierwsze 
kościoły przyjmowały za swoich patronów zwłaszcza 
Apostołów i świętych męczenników. Potem dedykowa-
no nowe kościoły Najświętszej Maryi Pannie, a w wie-
kach późniejszych także Jezusowi Chrystusowi, Du-
chowi Świętemu oraz odwoływano się do przymiotów 
boskich (np. Opatrzności Bożej, Miłosierdzia Bożego) 

Ferie za Wartą

Wzorem ubiegłego roku, również 
i w tegoroczne ferie zimowe, zorga-
nizowane zostały zajęcia dla naj-
młodszych. Tym razem program 
przygotowała Świetlica im. św. Ja-
na Pawła II, Stowarzyszenie św. Eu-
geniusza de Mazenoda, Caritas Die-
cezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
oraz Międzyszkolny Ośrodek Spor-
towy. W organizację poszczegól-
nych dni włączyła się także Szkoła 
Podstawowa numer 10, Straż Miej-
ska oraz Miejskie Przedszkole Inte-
gracyjne nr 27, za co serdecznie 
dziękujemy dyrekcjom obu placó-
wek. Dzieci przygotowały anioły 
z masy solnej, które rozdawane by-
ły podczas Dnia Chorego, uczestni-

Anna Jakubowska

czyły w zajęciach sportowych, wy-
słuchały prelekcji na temat bezpie-
czeństwa oraz niepełnosprawności, 
a także uczestniczyły w zabawie ta-
necznej, wyjściu do kina i pokoju 
zagadek. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w przygotowa-
nia: opiekunom, wolontariuszom o-
raz rodzicom naszych podopiecz-
nych.

i wydarzeń zbawczych. Dzień nadania tytułu kościo-
łowi stawał się świętem kościoła i parafii.
Kult relikwii rozwinął się szczególnie w Średniowie-
czu. Budowa nowego kościoła, a zwłaszcza ołtarza wy-
magała posiadania relikwii jakiegoś świętego. Święty, 
którego relikwie zdobyto i umieszczono w ołtarzu 
w sposób naturalny stawał się patronem kościoła. Po-
nieważ w kościołach budowano zwykle kilka ołtarzy, 
w których umieszczano relikwie wielu świętych, stąd 
miały one wielu patronów. Dzień, w którym wspomina-
no w liturgii świętego patrona stał się świętem kościoła 
i parafii z nim związanej. W parafialne święto, oprócz 
uroczystej Mszy św., organizowano procesje, przed-
stawienia obrazujące życie czczonego świętego, urzą-
dzano wspólne zabawy i uczty. W późniejszych wie-
kach uczestnictwo w święcie patrona kościoła dawało 
możliwość uzyskania odpustów. Wtedy też święto pa-
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Święty Józef - Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny
Św. Józefowi Ewangelie poświęca-
ją łącznie 26 wierszy, a jego imię 
wymieniają 14 razy. Józef pocho-
dził z rodu króla Dawida. Wykazuje 
to św. Mateusz w genealogii przod-
ków św. Józefa. 
Mimo wysokiego pochodzenia Jó-
zef nie posiadał żadnego majątku. 
Na życie zarabiał stolarstwem i pra-
cą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna 
(ok. 100 – ok.. 166), który żył bar-
dzo blisko czasów Apostołów, św. 
Józef wykonywał sochy drewniane 
i jarzma na woły. Przygotowywał 
więc narzędzia gospodarcze i rol-
nicze. Zaręczony z Maryją, Józef 
stanął przed tajemnicą cudownego 
poczęcia. Św. Józef nie był według 
ciała ojcem Chrystusa. Był nim jed-
nak według prawa żydowskiego ja-
ko prawomocny małżonek Maryi. 
Chociaż więc Maryja porodziła Pa-
na Jezusa dziewiczo, to jednak wo-
bec prawa żydowskiego i otoczenia 
św. Józef był uważany za ojca Pana 
Jezusa. Tak go też nazywają Ewan-
gelie. W takiej sytuacji trzeba było 
wykazać, że Józef pochodził w pro-
stej linii od króla Dawida, jak to za-
powiadali prorocy. Pochodziła też 
według św. Łukasza z rodu Dawida 
także Matka Boża. Pan Jezus po-
chodził zatem z rodu Dawida i po-
przez Matkę (materialnie), i po-
przez św. Józefa (prawnie).
Józef postanowił dyskretnie się usu-
nąć z życia Maryi, by nie narazić jej 
na zhańbienie i obmowy. Wprowa-

tronalne kościoła zaczęto nazywać odpustem parafial-
nym. Możliwość uzyskania odpustów zmieniła charak-
ter parafialnego święta. Podkreślano konieczność po-
kuty i nawrócenia. Przed uroczystością odpustową or-
ganizowano specjalne przygotowania, gdzie ważne 
miejsce zajmowała spowiedź.
Po Soborze Watykańskim II sprawę parafialnych od-
pustów regulują zwykle synody poszczególnych die-
cezji. Zwykle podkreślają one, że święto patronalne 
kościoła parafialnego należy obchodzić uroczyście, za-
chowując dotychczasowe zwyczaje parafialne. Należy 
także dążyć do wyrobienia właściwego zrozumienia 
odpustu u wiernych. Wymaga to skierowania całej 
uwagi duszpasterskiej na przeżycie duchowe święta 
patronalnego parafii. Zachęca się do korzystania z Sa-
kramentu Pokuty, uczestnictwa we Mszy św., procesji 
oraz innych modlitwach dziękczynnych i błagalnych. 

Główna Msza św. celebrowana w odpust powinna być 
ofiarowana za wszystkich parafian. Została zachowana 
praktyka udzielania odpustu związana z uczestnictwem 
w uroczystościach parafialnych. Dla uzyskania odpustu 
wymagane są zwykłe warunki, czyli stan łaski uświęca-
jącej, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Bo-
ga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. 
Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła pa-
rafialnego, jest przede wszystkim świętem wspólnoty 
wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas 
łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy 
wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo kon-
kretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze od-
pustu. W końcu daje okazję poznania świętego patrona 
parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opie-
kę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina tak-
że o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

dzony jednak przez anioła w tajem-
nicę, wziął Maryję do siebie, do do-
mu w Nazarecie. Podporządkowu-
jąc się dekretowi o spisie ludności, 
udał się z Nią do Betlejem, gdzie 
urodził się Jezus. Po nadaniu Dziec-
ku imienia i przedstawieniu Go 
w świątyni, w obliczu prześladowa-
nia ucieka z Matką i Dzieckiem do 
Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do 
Nazaretu. Po raz ostatni Józef poja-
wia się na kartach Pisma Świętego 
podczas pielgrzymki z dwunastolet-
nim Jezusem do Jerozolimy. Przy 
wystąpieniu Jezusa w roli Nauczy-
ciela nie ma już żadnej wzmianki 

o św. Józefie. Wynika z tego, że 
prawdopodobnie już nie żył. Miał 
najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, ja-
ki sobie można na ziemi wyobrazić, 
gdyż byli przy św. Józefie w ostat-
nich chwilach jego życia: Jezus 
i Maryja. Oni też urządzili mu po-
grzeb. Może dlatego tradycja naz-
wała go patronem dobrej śmierci.
Ikonografia zwykła przedstawiać 
św. Józefa jako starca. W rzeczywis-
tości św. Józef był młodzieńcem 
w pełni męskiej urody i sił. Sztuka 
chrześcijańska zostawiła wiele ty-
sięcy wizerunków św. Józefa 
w rzeźbie i w malarstwie.
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Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post to nowy początek, to droga 
prowadząca do bezpiecznego celu: 
Paschy Zmartwychwstania, zwycię-
stwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten 
zawsze kieruje ku nam stanowczą za-
chętę do nawrócenia: chrześcijanin jest 
wezwany, by powrócił do Boga „całym 
swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zado-
walał się życiem przeciętnym, ale 
wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus 
jest wiernym przyjacielem, który nas 
nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy 
grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz 
powrót do Niego, a wraz z tym ocze-
kiwaniem, ukazuje swoje pragnienie 
przebaczenia (por. Homilia podczas 
Mszy św., 8 stycznia 2016).
Wielki Post jest czasem sprzyjającym 
zintensyfikowaniu życia duchowego 
poprzez święte środki, jakie oferuje 
nam Kościół: post, modlitwę i jałmuż-
nę. U podstaw wszystkiego jest Słowo 
Boże, do którego słuchania i bardziej 
pilnego rozważania jesteśmy w tym o-
kresie zachęcani. Chciałbym zwłasz-
cza zatrzymać się tutaj nad przypo-
wieścią o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 
16,19-31). Pozwólmy się zainspirować 
tą tak znamienną kartą, która daje nam 
klucz do zrozumienia, jak działać, aby 
osiągnąć prawdziwe szczęście i życie 
wieczne, zachęcając nas do szczerego 
nawrócenia.

1. Druga osoba jest darem
Przypowieść rozpoczyna się od przed-
stawienia dwóch głównych bohaterów, 
ale to człowiek ubogi jest opisany bar-
dziej szczegółowo: jest on w stanie roz-
paczliwym i nie ma siły, aby się pod-
nieść, leży u bramy bogacza i je  okru-
szyny, które spadają z jego stołu, całe 
jego ciało jest pokryte ranami a psy 
przychodzą je lizać (por. ww. 20-21). 
Obraz jest więc ponury, a człowiek jest 
powalony na obie łopatki i poniżony.
Scena okazuje się jeszcze bardziej dra-
matyczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że ubogi nazywa się Łazarz: jest to imię 
pełne obietnic, które dosłownie ozna-
cza „Bóg pomaga”. Zatem nie jest to o-
soba anonimowa, ma wyraźnie okreś-
lone rysy i ukazuje się jako człowiek, 
z którym należy łączyć jakąś historię 
osobistą. Chociaż dla bogacza jest on 
jakby niewidoczny, dla nas staje się 
znany i niemal bliski, staje się obli-
czem; a jako takie – darem, bezcennym 
bogactwem, istotą chcianą, kochaną, 

zapamiętaną przez Boga, nawet jeżeli 
jej konkretna kondycja jest sytuacją od-
rzucenia przez ludzi (por. Homilia na 
Mszy św., 8 stycznia 2016).
Łazarz uczy nas, że druga osoba jest da-
rem. Właściwa relacja z ludźmi polega 
na uznaniu z wdzięcznością ich wartoś-
ci. Również ubogi przy bramie bogacza 
nie jest irytującą przeszkodą, ale wez-
waniem do pokuty i przemiany swoje-
go życia. Pierwszą zachętą jaką kieruje 
ta przypowieść jest wezwanie do ot-
warcia drzwi naszego serca na drugą o-
sobę, ponieważ każdy człowiek jest da-
rem, czy jest to ktoś nam bliski, czy też 
obcy biedak. Wielki Post jest czasem 
sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu 
potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, 
czy też w niej, oblicza Chrystusa. Każ-
dy z nas spotyka ich na swojej drodze. 
Każde życie, które napotykamy, jest 
darem i zasługuje na akceptację, szacu-
nek, miłość. Słowo Boże pomaga nam 
otworzyć nasze oczy, aby przyjąć życie 
i je umiłować, zwłaszcza gdy jest słabe. 
By jednak móc to uczynić, trzeba po-
traktować poważnie także to, co Ewan-
gelia mówi nam o bogaczu.

2. Grzech nas zaślepia
Przypowieść bezlitośnie podkreśla 
sprzeczności, w których znajduje się 
bogacz (por. w. 19). Człowiek ten, 
w przeciwieństwie do ubogiego Łaza-
rza nie ma imienia, jest określony jedy-
nie jako „bogacz”. Jego bogactwo prze-
jawia się w noszonych ubraniach, prze-
sadnym luksusie. Purpura była rzeczy-
wiście bardzo ceniona, bardziej niż sre-
bro i złoto, i dlatego była zastrzeżona 
dla bogów (por. Jer 10,9) i królów (por. 
Sdz 8,26). Bisior był specjalnym rodza-
jem tkaniny, która sprawiała, że ubiór 
nabierał niemal sakralnego charakteru. 
Zatem bogactwo tego człowieka było 
przesadne, również dlatego, że okazy-
wane było codziennie, rutynowo: 
„dzień w dzień świetnie się bawił” (w. 
19). Dostrzega się w nim dramatycznie 
zepsucie grzechu, które dokonuje się 
w trzech następujących po sobie etapa-
ch: umiłowanie pieniędzy, próżność i 
pycha (por. Homilia podczas Mszy św., 
20 września 2013).
Apostoł Paweł powiedział, że „korze-
niem wszelkiego zła jest chciwość pie-
niędzy” (1 Tm 6,10). Jest ona głównym 
powodem korupcji i źródłem zawiści, 
konfliktów i podejrzeń. Może dojść do 
tego, że pieniądz może nad nami zapa-
nować tak bardzo, iż stanie się tyrań-

skim bożkiem (por. Adhort, ap.  Evan-
gelii gaudium, 55). Zamiast być narzę-
dziem, które nam służy, by czynić dob-
ro i realizować solidarność z innymi, 
pieniądz może podporządkować nas 
i cały świat egoistycznej logice, która 
nie pozostawia miejsca dla miłości 
i stanowi przeszkodę dla pokoju.
Przypowieść ukazuje nam ponadto, że 
chciwość bogacza czyni go próżnym. 
Jego osobowość spełnia się w pozo-
rach, w pokazywaniu innym, na co mo-
że sobie pozwolić. Pozory jednak mas-
kują wewnętrzną pustkę. Jego życie 
jest uwięzione w zewnętrzności, naj-
bardziej powierzchownym i ulotnym 
wymiarze egzystencji (por. tamże, 62).
Najniższym szczeblem tego upadku 
moralnego jest pycha. Bogacz ubiera 
się jak by był królem, udaje zachowa-
nie Boga, zapominając, że jest po pros-
tu śmiertelnikiem. Dla człowieka zde-
moralizowanego umiłowaniem bogac-
twa nie ma nic oprócz własnego „ja”, 
i dlatego jego spojrzenie nie dostrzega 
otaczających go osób. Owocem przy-
wiązania do pieniędzy jest zatem pe-
wien rodzaj ślepoty: bogacz nie widzi 
głodnego biedaka, poranionego i leżą-
cego w swym upokorzeniu.
Patrząc na tę osobę możemy zrozu-
mieć, dlaczego Ewangelia tak wyraźnie 
potępia miłość pieniędzy: „Nikt nie 
może dwom panom służyć. Bo albo 
jednego będzie nienawidził, a drugiego 
będzie miłował; albo z jednym będzie 
trzymał, a drugim wzgardzi. Nie może-
cie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24).

3. Słowo jest darem
Ewangelia o bogaczu i ubogim Łazarzu 
pomaga nam dobrze przygotować się 
na zbliżające się Święta Paschalne. 
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Święty Józef - Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny
Św. Józefowi Ewangelie poświęca-
ją łącznie 26 wierszy, a jego imię 
wymieniają 14 razy. Józef pocho-
dził z rodu króla Dawida. Wykazuje 
to św. Mateusz w genealogii przod-
ków św. Józefa. 
Mimo wysokiego pochodzenia Jó-
zef nie posiadał żadnego majątku. 
Na życie zarabiał stolarstwem i pra-
cą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna 
(ok. 100 – ok.. 166), który żył bar-
dzo blisko czasów Apostołów, św. 
Józef wykonywał sochy drewniane 
i jarzma na woły. Przygotowywał 
więc narzędzia gospodarcze i rol-
nicze. Zaręczony z Maryją, Józef 
stanął przed tajemnicą cudownego 
poczęcia. Św. Józef nie był według 
ciała ojcem Chrystusa. Był nim jed-
nak według prawa żydowskiego ja-
ko prawomocny małżonek Maryi. 
Chociaż więc Maryja porodziła Pa-
na Jezusa dziewiczo, to jednak wo-
bec prawa żydowskiego i otoczenia 
św. Józef był uważany za ojca Pana 
Jezusa. Tak go też nazywają Ewan-
gelie. W takiej sytuacji trzeba było 
wykazać, że Józef pochodził w pro-
stej linii od króla Dawida, jak to za-
powiadali prorocy. Pochodziła też 
według św. Łukasza z rodu Dawida 
także Matka Boża. Pan Jezus po-
chodził zatem z rodu Dawida i po-
przez Matkę (materialnie), i po-
przez św. Józefa (prawnie).
Józef postanowił dyskretnie się usu-
nąć z życia Maryi, by nie narazić jej 
na zhańbienie i obmowy. Wprowa-

tronalne kościoła zaczęto nazywać odpustem parafial-
nym. Możliwość uzyskania odpustów zmieniła charak-
ter parafialnego święta. Podkreślano konieczność po-
kuty i nawrócenia. Przed uroczystością odpustową or-
ganizowano specjalne przygotowania, gdzie ważne 
miejsce zajmowała spowiedź.
Po Soborze Watykańskim II sprawę parafialnych od-
pustów regulują zwykle synody poszczególnych die-
cezji. Zwykle podkreślają one, że święto patronalne 
kościoła parafialnego należy obchodzić uroczyście, za-
chowując dotychczasowe zwyczaje parafialne. Należy 
także dążyć do wyrobienia właściwego zrozumienia 
odpustu u wiernych. Wymaga to skierowania całej 
uwagi duszpasterskiej na przeżycie duchowe święta 
patronalnego parafii. Zachęca się do korzystania z Sa-
kramentu Pokuty, uczestnictwa we Mszy św., procesji 
oraz innych modlitwach dziękczynnych i błagalnych. 

Główna Msza św. celebrowana w odpust powinna być 
ofiarowana za wszystkich parafian. Została zachowana 
praktyka udzielania odpustu związana z uczestnictwem 
w uroczystościach parafialnych. Dla uzyskania odpustu 
wymagane są zwykłe warunki, czyli stan łaski uświęca-
jącej, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Bo-
ga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. 
Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła pa-
rafialnego, jest przede wszystkim świętem wspólnoty 
wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas 
łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy 
wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo kon-
kretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze od-
pustu. W końcu daje okazję poznania świętego patrona 
parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opie-
kę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina tak-
że o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

dzony jednak przez anioła w tajem-
nicę, wziął Maryję do siebie, do do-
mu w Nazarecie. Podporządkowu-
jąc się dekretowi o spisie ludności, 
udał się z Nią do Betlejem, gdzie 
urodził się Jezus. Po nadaniu Dziec-
ku imienia i przedstawieniu Go 
w świątyni, w obliczu prześladowa-
nia ucieka z Matką i Dzieckiem do 
Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do 
Nazaretu. Po raz ostatni Józef poja-
wia się na kartach Pisma Świętego 
podczas pielgrzymki z dwunastolet-
nim Jezusem do Jerozolimy. Przy 
wystąpieniu Jezusa w roli Nauczy-
ciela nie ma już żadnej wzmianki 

o św. Józefie. Wynika z tego, że 
prawdopodobnie już nie żył. Miał 
najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, ja-
ki sobie można na ziemi wyobrazić, 
gdyż byli przy św. Józefie w ostat-
nich chwilach jego życia: Jezus 
i Maryja. Oni też urządzili mu po-
grzeb. Może dlatego tradycja naz-
wała go patronem dobrej śmierci.
Ikonografia zwykła przedstawiać 
św. Józefa jako starca. W rzeczywis-
tości św. Józef był młodzieńcem 
w pełni męskiej urody i sił. Sztuka 
chrześcijańska zostawiła wiele ty-
sięcy wizerunków św. Józefa 
w rzeźbie i w malarstwie.

Orędzie papieskie na Wielki Post 2017

Z kalendarza liturgicznego

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post to nowy początek, to droga 
prowadząca do bezpiecznego celu: 
Paschy Zmartwychwstania, zwycię-
stwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten 
zawsze kieruje ku nam stanowczą za-
chętę do nawrócenia: chrześcijanin jest 
wezwany, by powrócił do Boga „całym 
swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zado-
walał się życiem przeciętnym, ale 
wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus 
jest wiernym przyjacielem, który nas 
nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy 
grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz 
powrót do Niego, a wraz z tym ocze-
kiwaniem, ukazuje swoje pragnienie 
przebaczenia (por. Homilia podczas 
Mszy św., 8 stycznia 2016).
Wielki Post jest czasem sprzyjającym 
zintensyfikowaniu życia duchowego 
poprzez święte środki, jakie oferuje 
nam Kościół: post, modlitwę i jałmuż-
nę. U podstaw wszystkiego jest Słowo 
Boże, do którego słuchania i bardziej 
pilnego rozważania jesteśmy w tym o-
kresie zachęcani. Chciałbym zwłasz-
cza zatrzymać się tutaj nad przypo-
wieścią o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 
16,19-31). Pozwólmy się zainspirować 
tą tak znamienną kartą, która daje nam 
klucz do zrozumienia, jak działać, aby 
osiągnąć prawdziwe szczęście i życie 
wieczne, zachęcając nas do szczerego 
nawrócenia.

1. Druga osoba jest darem
Przypowieść rozpoczyna się od przed-
stawienia dwóch głównych bohaterów, 
ale to człowiek ubogi jest opisany bar-
dziej szczegółowo: jest on w stanie roz-
paczliwym i nie ma siły, aby się pod-
nieść, leży u bramy bogacza i je  okru-
szyny, które spadają z jego stołu, całe 
jego ciało jest pokryte ranami a psy 
przychodzą je lizać (por. ww. 20-21). 
Obraz jest więc ponury, a człowiek jest 
powalony na obie łopatki i poniżony.
Scena okazuje się jeszcze bardziej dra-
matyczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że ubogi nazywa się Łazarz: jest to imię 
pełne obietnic, które dosłownie ozna-
cza „Bóg pomaga”. Zatem nie jest to o-
soba anonimowa, ma wyraźnie okreś-
lone rysy i ukazuje się jako człowiek, 
z którym należy łączyć jakąś historię 
osobistą. Chociaż dla bogacza jest on 
jakby niewidoczny, dla nas staje się 
znany i niemal bliski, staje się obli-
czem; a jako takie – darem, bezcennym 
bogactwem, istotą chcianą, kochaną, 

zapamiętaną przez Boga, nawet jeżeli 
jej konkretna kondycja jest sytuacją od-
rzucenia przez ludzi (por. Homilia na 
Mszy św., 8 stycznia 2016).
Łazarz uczy nas, że druga osoba jest da-
rem. Właściwa relacja z ludźmi polega 
na uznaniu z wdzięcznością ich wartoś-
ci. Również ubogi przy bramie bogacza 
nie jest irytującą przeszkodą, ale wez-
waniem do pokuty i przemiany swoje-
go życia. Pierwszą zachętą jaką kieruje 
ta przypowieść jest wezwanie do ot-
warcia drzwi naszego serca na drugą o-
sobę, ponieważ każdy człowiek jest da-
rem, czy jest to ktoś nam bliski, czy też 
obcy biedak. Wielki Post jest czasem 
sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu 
potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, 
czy też w niej, oblicza Chrystusa. Każ-
dy z nas spotyka ich na swojej drodze. 
Każde życie, które napotykamy, jest 
darem i zasługuje na akceptację, szacu-
nek, miłość. Słowo Boże pomaga nam 
otworzyć nasze oczy, aby przyjąć życie 
i je umiłować, zwłaszcza gdy jest słabe. 
By jednak móc to uczynić, trzeba po-
traktować poważnie także to, co Ewan-
gelia mówi nam o bogaczu.

2. Grzech nas zaślepia
Przypowieść bezlitośnie podkreśla 
sprzeczności, w których znajduje się 
bogacz (por. w. 19). Człowiek ten, 
w przeciwieństwie do ubogiego Łaza-
rza nie ma imienia, jest określony jedy-
nie jako „bogacz”. Jego bogactwo prze-
jawia się w noszonych ubraniach, prze-
sadnym luksusie. Purpura była rzeczy-
wiście bardzo ceniona, bardziej niż sre-
bro i złoto, i dlatego była zastrzeżona 
dla bogów (por. Jer 10,9) i królów (por. 
Sdz 8,26). Bisior był specjalnym rodza-
jem tkaniny, która sprawiała, że ubiór 
nabierał niemal sakralnego charakteru. 
Zatem bogactwo tego człowieka było 
przesadne, również dlatego, że okazy-
wane było codziennie, rutynowo: 
„dzień w dzień świetnie się bawił” (w. 
19). Dostrzega się w nim dramatycznie 
zepsucie grzechu, które dokonuje się 
w trzech następujących po sobie etapa-
ch: umiłowanie pieniędzy, próżność i 
pycha (por. Homilia podczas Mszy św., 
20 września 2013).
Apostoł Paweł powiedział, że „korze-
niem wszelkiego zła jest chciwość pie-
niędzy” (1 Tm 6,10). Jest ona głównym 
powodem korupcji i źródłem zawiści, 
konfliktów i podejrzeń. Może dojść do 
tego, że pieniądz może nad nami zapa-
nować tak bardzo, iż stanie się tyrań-

skim bożkiem (por. Adhort, ap.  Evan-
gelii gaudium, 55). Zamiast być narzę-
dziem, które nam służy, by czynić dob-
ro i realizować solidarność z innymi, 
pieniądz może podporządkować nas 
i cały świat egoistycznej logice, która 
nie pozostawia miejsca dla miłości 
i stanowi przeszkodę dla pokoju.
Przypowieść ukazuje nam ponadto, że 
chciwość bogacza czyni go próżnym. 
Jego osobowość spełnia się w pozo-
rach, w pokazywaniu innym, na co mo-
że sobie pozwolić. Pozory jednak mas-
kują wewnętrzną pustkę. Jego życie 
jest uwięzione w zewnętrzności, naj-
bardziej powierzchownym i ulotnym 
wymiarze egzystencji (por. tamże, 62).
Najniższym szczeblem tego upadku 
moralnego jest pycha. Bogacz ubiera 
się jak by był królem, udaje zachowa-
nie Boga, zapominając, że jest po pros-
tu śmiertelnikiem. Dla człowieka zde-
moralizowanego umiłowaniem bogac-
twa nie ma nic oprócz własnego „ja”, 
i dlatego jego spojrzenie nie dostrzega 
otaczających go osób. Owocem przy-
wiązania do pieniędzy jest zatem pe-
wien rodzaj ślepoty: bogacz nie widzi 
głodnego biedaka, poranionego i leżą-
cego w swym upokorzeniu.
Patrząc na tę osobę możemy zrozu-
mieć, dlaczego Ewangelia tak wyraźnie 
potępia miłość pieniędzy: „Nikt nie 
może dwom panom służyć. Bo albo 
jednego będzie nienawidził, a drugiego 
będzie miłował; albo z jednym będzie 
trzymał, a drugim wzgardzi. Nie może-
cie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24).

3. Słowo jest darem
Ewangelia o bogaczu i ubogim Łazarzu 
pomaga nam dobrze przygotować się 
na zbliżające się Święta Paschalne. 
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Makaron z kurkami w sosie śmietanowym

Składniki
• 1/2 kg kurek
• 40 dag tagliatelle (wstążki)
• szklanka śmietany
• 1/2  miękkiego sera pleśniowego 

(może być z niebieską pleśnią lub 
gorgonzola)

• cebula

• 1/2 szklanki białego wytrawnego 
wina

• łyżka masła
• natka pietruszki
• sól, pieprz

Przygotowanie
1. Kurki opłukać, dobrze osączyć, 

większe pokroić – jeśli są świeże. 
Ja używam najczęściej takich 
zamkniętych wczesną jesienią 
w słoikach. Można też wyko-
rzystać kurki mrożone, ale trzeba 
je koniecznie przelać wrzątkiem, 
wtedy nieco stracą gorzkawy 
smak. Jeśli kurki są niedostępne 
można je zastąpić boczniakami.

2. Cebulę obrać, posiekać, zeszklić 

na rozgrzanym maśle.
3. Dodać kurki, wlać trochę wina, 

doprawić solą i pieprzem, zamie-
szać. Dusić na małym ogniu do 
miękkości, około 15 minut, wle-
wając po trochu pozostałe białe 
wino.

4. Zdjąć z ognia, połączyć ze śmie-
taną, wrzucić rozkruszony ser 
i poczekać chwilkę do jego roz-
puszczenia. Doprawić do smaku, 
wymieszać.

5. Makaron ugotować w osolonej 
wodzie według przepisu na opa-
kowaniu. Odcedzić, wymieszać 
z sosem. Przed podaniem posy-
pać drobno posiekaną natką pie-
truszki.

PYCHAAA!

Ryba w zalewie octowej
Składniki
• jedna duża ryba lub kilka mniej-

szych – ja tym razem miałam 
karpia, ale równie dobrze może 
być płotka, szczupak, lin, okoń

• 3 szklanki wody
• 2 szklanki octu
• 1 płaska łyżka cukru
• 1 marchew
• 1 duża cebula
• olej
• mąka pszenna
• sól i pieprz
• 2 – 3 liście laurowe
• kilka ziarenek ziela angielskiego 

i pieprzu (nie musi być czarny – 
może być biały, zielony lub czer-
wony, ja używałam czerwony i 
czarny)

• opcjonalnie estragon

Przygotowanie
1. Rybę wypatroszyć, pokroić 

w niedużego dzwonka, opłukać. 
Posolić, popieprzyć i zostawić na 
około 1 – 2 godziny w lodówce.

2. W tym czasie przygotować zale-
wę: do garnka wlać wodę, ocet, 
wsypać cukier, dodać liście lau-
rowe, ziele angielskie, pieprz 
ziarnisty. Nieco ostudzić, jednak 
zalewa nie powinna być całkiem 
zimna. Zalewę można spróbo-
wać i ewentualnie doprawić do 
swojego smaku.

3. Kawałki ryby otoczyć w mące, 
smażyć na rozgrzanym oleju z o-
bu stron na złoty kolor.

4. Na dno słoika wsypać estragon, 
włożyć pokrojoną dowolnie mar-
chew i cebulę, a następnie usma-
żoną rybę.

5. Zalać przygotowaną ciepłą zale-

wą, zakręcić, słoik postawić do 
góry dnem. Kiedy ostygnie, 
schować go do lodówki. Po oko-
ło 3 tygodniach rybka gotowa 
jest do jedzenia.

6. Im dłużej stoi, tym jest lepsza.
 POLECAM!!!

Sylwia Głąb

„Milczenie”, najnowszy film Martina Scorsese
Polska premiera 17.02.2017

XVII wiek. Dwóch młodych, jezuickich księży, Se-
bastiao Rodrigues i Francis Garrpe, pokonując tysiące 
kilometrów, podróżują do siedemnastowiecznego, od-
izolowanego od wszelkich zewnętrznych kontaktów 
Królestwa Japonii, by sprawdzić postęp działań misji 
ewangelizacyjnych. W Japonii toczy się bezwzględna 
walka z chrześcijaństwem. Misjonarze poszukują swo-
jego nauczyciela – słynącego z odwagi kapłana, o któ-
rym krążą plotki, że wyrzekł się wiary katolickiej i zos-
tał buddyjskim mnichem. Tam stają się świadkami 
prześladowania japońskich chrześcijan przez ich włas-
ne władze, które chcą pozbyć się wszelkich wpływów 
z Zachodu. To, czego doświadczą, wystawi ich umie-
jętności przetrwania, a także wszystko, w co wierzą, na 
najcięższą próbę.
Historia oparta jest na prawdziwych wydarzeniach 
historycznych. Ów poszukiwany kapłan to Cristóvao 
Ferreira, który urodził się w Portugalii ok. 1580 roku. 
Przez władze swojego zakonu został wysłany jako mi-
sjonarz do Azji. W latach 1609–1633 prowadził pracę 
duszpasterską w Japonii. Stanął na czele misji w czasie 
prześladowania chrześcijan w pierwszych latach pano-
wania rodu siogunów Tokugawa. Po schwytaniu i tortu-
rach wyparł się wiary. Stał się najsławniejszym z na-

wróconych na buddyzm zakonników. 
Jak doszło do powstania filmu? Przez trzydzieści lat 
wybitny reżyser Martin Scorsese przygotowywał 
adaptację od dawna go fascynującej, słynnej powieści 
Shūsaku Endō o tym samum tytule, po raz pierwszy 
wydanej w 1966 roku. Wiele razy realizacja dzieła była 
przekładana, zmieniana była obsada filmu.
Trzydzieści lat po „Misji” powstało kolejne filmowe ar-
cydzieło ukazujące ludzi żyjących w czasach wielkich 
napięć i konfliktów religijnych.
W rolach głównych możemy zobaczyć Andrew Gar- Polecam!

Lilianna

fielda, Adama Drivera oraz znanego nam między inny-
mi właśnie z  „Misji” Liama Neesona.
„Milczenie” to najmocniejszy, a jednocześnie najbar-
dziej osobisty film w karierze Martina Scorsese. Ame-
rykański twórca poszukuje odpowiedzi dotyczących 
istoty i sensu religii, a także wierności swoim przekona-
niom w świecie, w którym płaci się za nią najwyższą 
cenę.
Film otrzymał nominację do Oscara 2017 za najlepsze 
zdjęcia.

Liturgia Środy Popielcowej zaprasza 
nas do przeżycia doświadczenia podo-
bnego, do tego, jakie w sposób bardzo 
dramatyczny było udziałem bogacza. 
Kapłan, nakładając popiół na głowę, 
powtarza słowa: „Pamiętaj, że prochem 
jesteś i w proch się obrócisz”. Rzeczy-
wiście zarówno bogacz jak i ubogi u-
mierają, a zasadnicza część przypo-
wieści ma miejsce w zaświatach. Obie 
postacie nagle odkrywają, że „nic nie 
przynieśliśmy na ten świat; nic też nie 
możemy [z niego] wynieść” (1 Tm 6,7).
Również nasze spojrzenie otwiera się 
na zaświaty, gdzie bogacz prowadzi 
długi dialog z Abrahamem, którego na-
zywa „Ojcem” (Łk 16,24.27), wykazu-
jąc, że należy do ludu Bożego. Ten 
szczegół czyni jego życie jeszcze bar-
dziej niespójnym, ponieważ do tej pory 
nic nie powiedziano na temat jego rela-
cji z Bogiem. W istocie w jego życiu nie 
było miejsca dla Boga, bo jego jedy-
nym bogiem był on sam.
Dopiero pośród udręk zaświatów bo-
gacz rozpoznał Łazarza i chciałby, aby 
biedak ulżył jego cierpieniom przez o-
drobinę wody. Gesty, o które prosi Ła-
zarza są podobne do tych, których bo-
gacz sam mógł dokonać, ale których 
nigdy nie dopełnił. Abraham jednak 

wyjaśnia jemu: „za życia otrzymałeś 
swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, nie-
dolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 
męki cierpisz” (w. 25). W zaświatach 
zostaje przywrócona pewna sprawie-
dliwość i cierpienia życiowe są równo-
ważone przez dobro.
Przypowieść idzie dalej i tak przedsta-
wia przesłanie dla wszystkich chrześ-
cijan. Bogacz bowiem, który ma braci 
jeszcze żyjących, prosi Abrahama, aby 
posłał do nich Łazarza, aby ich prze-
strzec. Lecz Abraham odparł: „Mają 
Mojżesza i Proroków; niechże ich słu-
chają” (w. 29). A wobec sprzeciwów 
bogacza dodał: „Jeśli Mojżesza i Proro-
ków nie słuchają, to choćby kto z umar-
łych powstał, nie uwierzą” (w. 31).
W ten sposób ukazuje się prawdziwy 
problem bogacza: źródłem jego nies-
zczęść jest nie słuchanie Słowa Boże-
go. To go doprowadziło do tego, że już 
nie kochał Boga, a zatem gardził inny-
mi. Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną 
do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego 
serca i do ponownego ukierunkowania 
człowieka ku Bogu. Konsekwencją 
zamknięcia serca na dar przemawiają-
cego Boga jest zamknięcie serca na dar 
brata.

Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest 
czasem sprzyjającym odnowieniu sie-
bie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym 
w Jego Słowie, w sakramentach 
i w bliźnim. Pan – który podczas czter-
dziestu dni spędzonych na pustyni 
zwyciężył podstępy kusiciela – wska-
zuje nam drogę, którą trzeba pójść. 
Niech Duch Święty prowadzi nas do 
podjęcia prawdziwej pielgrzymki na-
wrócenia, by odkryć na nowo dar Sło-
wa Bożego, by zostać oczyszczonymi 
z grzechu, który nas zaślepia i służyć 
Chrystusowi obecnemu w braciach po-
trzebujących. Zachęcam wszystkich 
wiernych do wyrażenia tej duchowej 
odnowy poprzez uczestnictwo w Kam-
paniach Wielkopostnych, promowa-
nych przez wiele organizacji kościel-
nych, w różnych częściach świata, aby 
rozwijać kulturę spotkania w jednej ro-
dzinie ludzkiej. Módlmy się za siebie 
nawzajem, abyśmy uczestnicząc 
w zwycięstwie Chrystusa umieli otwo-
rzyć nasze drzwi dla osób słabych i u-
bogich. Wówczas będziemy mogli 
w pełni żyć i świadczyć o radości pas-
chalnej.

W Watykanie, 18 października 2016 r.,
w Święto św. Łukasza Ewangelisty

Franciszek
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Makaron z kurkami w sosie śmietanowym

Składniki
• 1/2 kg kurek
• 40 dag tagliatelle (wstążki)
• szklanka śmietany
• 1/2  miękkiego sera pleśniowego 

(może być z niebieską pleśnią lub 
gorgonzola)

• cebula

• 1/2 szklanki białego wytrawnego 
wina

• łyżka masła
• natka pietruszki
• sól, pieprz

Przygotowanie
1. Kurki opłukać, dobrze osączyć, 

większe pokroić – jeśli są świeże. 
Ja używam najczęściej takich 
zamkniętych wczesną jesienią 
w słoikach. Można też wyko-
rzystać kurki mrożone, ale trzeba 
je koniecznie przelać wrzątkiem, 
wtedy nieco stracą gorzkawy 
smak. Jeśli kurki są niedostępne 
można je zastąpić boczniakami.

2. Cebulę obrać, posiekać, zeszklić 

na rozgrzanym maśle.
3. Dodać kurki, wlać trochę wina, 

doprawić solą i pieprzem, zamie-
szać. Dusić na małym ogniu do 
miękkości, około 15 minut, wle-
wając po trochu pozostałe białe 
wino.

4. Zdjąć z ognia, połączyć ze śmie-
taną, wrzucić rozkruszony ser 
i poczekać chwilkę do jego roz-
puszczenia. Doprawić do smaku, 
wymieszać.

5. Makaron ugotować w osolonej 
wodzie według przepisu na opa-
kowaniu. Odcedzić, wymieszać 
z sosem. Przed podaniem posy-
pać drobno posiekaną natką pie-
truszki.

PYCHAAA!

Ryba w zalewie octowej
Składniki
• jedna duża ryba lub kilka mniej-

szych – ja tym razem miałam 
karpia, ale równie dobrze może 
być płotka, szczupak, lin, okoń

• 3 szklanki wody
• 2 szklanki octu
• 1 płaska łyżka cukru
• 1 marchew
• 1 duża cebula
• olej
• mąka pszenna
• sól i pieprz
• 2 – 3 liście laurowe
• kilka ziarenek ziela angielskiego 

i pieprzu (nie musi być czarny – 
może być biały, zielony lub czer-
wony, ja używałam czerwony i 
czarny)

• opcjonalnie estragon

Przygotowanie
1. Rybę wypatroszyć, pokroić 

w niedużego dzwonka, opłukać. 
Posolić, popieprzyć i zostawić na 
około 1 – 2 godziny w lodówce.

2. W tym czasie przygotować zale-
wę: do garnka wlać wodę, ocet, 
wsypać cukier, dodać liście lau-
rowe, ziele angielskie, pieprz 
ziarnisty. Nieco ostudzić, jednak 
zalewa nie powinna być całkiem 
zimna. Zalewę można spróbo-
wać i ewentualnie doprawić do 
swojego smaku.

3. Kawałki ryby otoczyć w mące, 
smażyć na rozgrzanym oleju z o-
bu stron na złoty kolor.

4. Na dno słoika wsypać estragon, 
włożyć pokrojoną dowolnie mar-
chew i cebulę, a następnie usma-
żoną rybę.

5. Zalać przygotowaną ciepłą zale-

wą, zakręcić, słoik postawić do 
góry dnem. Kiedy ostygnie, 
schować go do lodówki. Po oko-
ło 3 tygodniach rybka gotowa 
jest do jedzenia.

6. Im dłużej stoi, tym jest lepsza.
 POLECAM!!!

Sylwia Głąb

„Milczenie”, najnowszy film Martina Scorsese
Polska premiera 17.02.2017

XVII wiek. Dwóch młodych, jezuickich księży, Se-
bastiao Rodrigues i Francis Garrpe, pokonując tysiące 
kilometrów, podróżują do siedemnastowiecznego, od-
izolowanego od wszelkich zewnętrznych kontaktów 
Królestwa Japonii, by sprawdzić postęp działań misji 
ewangelizacyjnych. W Japonii toczy się bezwzględna 
walka z chrześcijaństwem. Misjonarze poszukują swo-
jego nauczyciela – słynącego z odwagi kapłana, o któ-
rym krążą plotki, że wyrzekł się wiary katolickiej i zos-
tał buddyjskim mnichem. Tam stają się świadkami 
prześladowania japońskich chrześcijan przez ich włas-
ne władze, które chcą pozbyć się wszelkich wpływów 
z Zachodu. To, czego doświadczą, wystawi ich umie-
jętności przetrwania, a także wszystko, w co wierzą, na 
najcięższą próbę.
Historia oparta jest na prawdziwych wydarzeniach 
historycznych. Ów poszukiwany kapłan to Cristóvao 
Ferreira, który urodził się w Portugalii ok. 1580 roku. 
Przez władze swojego zakonu został wysłany jako mi-
sjonarz do Azji. W latach 1609–1633 prowadził pracę 
duszpasterską w Japonii. Stanął na czele misji w czasie 
prześladowania chrześcijan w pierwszych latach pano-
wania rodu siogunów Tokugawa. Po schwytaniu i tortu-
rach wyparł się wiary. Stał się najsławniejszym z na-

wróconych na buddyzm zakonników. 
Jak doszło do powstania filmu? Przez trzydzieści lat 
wybitny reżyser Martin Scorsese przygotowywał 
adaptację od dawna go fascynującej, słynnej powieści 
Shūsaku Endō o tym samum tytule, po raz pierwszy 
wydanej w 1966 roku. Wiele razy realizacja dzieła była 
przekładana, zmieniana była obsada filmu.
Trzydzieści lat po „Misji” powstało kolejne filmowe ar-
cydzieło ukazujące ludzi żyjących w czasach wielkich 
napięć i konfliktów religijnych.
W rolach głównych możemy zobaczyć Andrew Gar- Polecam!

Lilianna

fielda, Adama Drivera oraz znanego nam między inny-
mi właśnie z  „Misji” Liama Neesona.
„Milczenie” to najmocniejszy, a jednocześnie najbar-
dziej osobisty film w karierze Martina Scorsese. Ame-
rykański twórca poszukuje odpowiedzi dotyczących 
istoty i sensu religii, a także wierności swoim przekona-
niom w świecie, w którym płaci się za nią najwyższą 
cenę.
Film otrzymał nominację do Oscara 2017 za najlepsze 
zdjęcia.

Liturgia Środy Popielcowej zaprasza 
nas do przeżycia doświadczenia podo-
bnego, do tego, jakie w sposób bardzo 
dramatyczny było udziałem bogacza. 
Kapłan, nakładając popiół na głowę, 
powtarza słowa: „Pamiętaj, że prochem 
jesteś i w proch się obrócisz”. Rzeczy-
wiście zarówno bogacz jak i ubogi u-
mierają, a zasadnicza część przypo-
wieści ma miejsce w zaświatach. Obie 
postacie nagle odkrywają, że „nic nie 
przynieśliśmy na ten świat; nic też nie 
możemy [z niego] wynieść” (1 Tm 6,7).
Również nasze spojrzenie otwiera się 
na zaświaty, gdzie bogacz prowadzi 
długi dialog z Abrahamem, którego na-
zywa „Ojcem” (Łk 16,24.27), wykazu-
jąc, że należy do ludu Bożego. Ten 
szczegół czyni jego życie jeszcze bar-
dziej niespójnym, ponieważ do tej pory 
nic nie powiedziano na temat jego rela-
cji z Bogiem. W istocie w jego życiu nie 
było miejsca dla Boga, bo jego jedy-
nym bogiem był on sam.
Dopiero pośród udręk zaświatów bo-
gacz rozpoznał Łazarza i chciałby, aby 
biedak ulżył jego cierpieniom przez o-
drobinę wody. Gesty, o które prosi Ła-
zarza są podobne do tych, których bo-
gacz sam mógł dokonać, ale których 
nigdy nie dopełnił. Abraham jednak 

wyjaśnia jemu: „za życia otrzymałeś 
swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, nie-
dolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 
męki cierpisz” (w. 25). W zaświatach 
zostaje przywrócona pewna sprawie-
dliwość i cierpienia życiowe są równo-
ważone przez dobro.
Przypowieść idzie dalej i tak przedsta-
wia przesłanie dla wszystkich chrześ-
cijan. Bogacz bowiem, który ma braci 
jeszcze żyjących, prosi Abrahama, aby 
posłał do nich Łazarza, aby ich prze-
strzec. Lecz Abraham odparł: „Mają 
Mojżesza i Proroków; niechże ich słu-
chają” (w. 29). A wobec sprzeciwów 
bogacza dodał: „Jeśli Mojżesza i Proro-
ków nie słuchają, to choćby kto z umar-
łych powstał, nie uwierzą” (w. 31).
W ten sposób ukazuje się prawdziwy 
problem bogacza: źródłem jego nies-
zczęść jest nie słuchanie Słowa Boże-
go. To go doprowadziło do tego, że już 
nie kochał Boga, a zatem gardził inny-
mi. Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną 
do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego 
serca i do ponownego ukierunkowania 
człowieka ku Bogu. Konsekwencją 
zamknięcia serca na dar przemawiają-
cego Boga jest zamknięcie serca na dar 
brata.

Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest 
czasem sprzyjającym odnowieniu sie-
bie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym 
w Jego Słowie, w sakramentach 
i w bliźnim. Pan – który podczas czter-
dziestu dni spędzonych na pustyni 
zwyciężył podstępy kusiciela – wska-
zuje nam drogę, którą trzeba pójść. 
Niech Duch Święty prowadzi nas do 
podjęcia prawdziwej pielgrzymki na-
wrócenia, by odkryć na nowo dar Sło-
wa Bożego, by zostać oczyszczonymi 
z grzechu, który nas zaślepia i służyć 
Chrystusowi obecnemu w braciach po-
trzebujących. Zachęcam wszystkich 
wiernych do wyrażenia tej duchowej 
odnowy poprzez uczestnictwo w Kam-
paniach Wielkopostnych, promowa-
nych przez wiele organizacji kościel-
nych, w różnych częściach świata, aby 
rozwijać kulturę spotkania w jednej ro-
dzinie ludzkiej. Módlmy się za siebie 
nawzajem, abyśmy uczestnicząc 
w zwycięstwie Chrystusa umieli otwo-
rzyć nasze drzwi dla osób słabych i u-
bogich. Wówczas będziemy mogli 
w pełni żyć i świadczyć o radości pas-
chalnej.

W Watykanie, 18 października 2016 r.,
w Święto św. Łukasza Ewangelisty

Franciszek



Z oblackiej kancelarii

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 

12.00.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczys-tością.
3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:
s akt urodzenia dziecka
s świadectwo ślubu kościelnego
s dane rodziców chrzestnych (wiek i adres)
s oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi, praktykują-cymi ka-

tolikami (bierzmowanymi, żyjącymi w związku sakra-mentalnym). 
Żyjący w związku niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrze-
stnymi!

4. Spotkanie formacyjne w I sobotę miesiąca o godz. 19.15 w świe-tlicy.
5. Spotkanie organizacyjne w II sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed 

planowanym ślubem (w czwartki 16.00-18.00).
2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
s Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu).
s Dowody osobiste.
s Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.

SAKRAMENT CHORYCH
W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze. Regular-
ne odwiedziny chorych i osób w podeszłym wieku odbywają się w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00 (oprócz lipca i sierpnia). Osoby te 
należy zgłosić w biurze parafialnym.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII
Pierwszy czwartek miesiąca
godz. 17.00-18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ka-
płanów.
godz.18.00 – Różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich i zakon-
nych.
godz. 18.30 –Msza Święta „O świętość kapłanów”.
Zapraszamy wszystkich ministrantów, ich rodziców oraz wszystkich za-
troskanych o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 16.30 – Spowiedź dla dzieci.
godz. 17.00 – Nabożeństwo dla dzieci.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Serca Jezusowego i spowiedź dla doros-
łych i młodzieży.
godz. 18.30 – Msza Święta wynagradzająca za grzechy popełnione w na-
szych rodzinach.

Pierwsza sobota miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 9.00 – odwiedziny chorych.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Żywego Różańca.

Czwarta niedziela miesiąca
godz. 11.30 – Różaniec misyjny.
godz. 12.00 – Msza Święta w intencji Przyjaciół Misji.

Każda Niedziela
godz. 13.00-18.30 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza

Każdego 13-go dnia miesiąca
Zapraszamy na Nabożeństwo i Eucharystię z Matką Boską Fatimską.

Każdy 25 dzień miesiąca – Dzień Modlitwy w intencji dzieci nienarodzo-
nych i ich rodziców
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta.

Nabożeństwa w tygodniu
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w środę po Mszy Świę-
tej o godz. 8.00.
Nowenna do św. Józefa również w środę o godz. 18.00.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – w piątek o godz. 18.00.
Nabożeństwo do św. Jana Pawła II – czwarty czwartek miesiąca, godz. 
18.00

Spotkanie Koła Radia Maryja – 13. dzień miesiąca
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Ojca Św., Ojczyzny oraz Rodziny 
Radia Maryja.

POGRZEB
Dostarczyć akt zgonu i poświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakra-
mentach.
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Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

s Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.
s Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych 

przeszkód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeń-
stwo konkordatowe).

s Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej (tel. 608 
293 541).

s Dane świadków.

Odeszli do Pana:
„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na 
wszystkie sprawy pod niebem’
Jest czas rodzenia i czas umierania”. (Koh 3,1-2)

„Była światłość prawdziwa, która oświeca
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi”. (J 1,9)

Chrzest przyjęli:

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI 

LUTY
Władysław Lipiński
Marek Kowalewski
Barbara Mentecka

Bolesław Falkiewicz
Witold Gapski

Kazimierz Klimkiewicz
Czesław Piwowarski
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Z oblackiej kancelarii

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 

12.00.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczys-tością.
3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:
s akt urodzenia dziecka
s świadectwo ślubu kościelnego
s dane rodziców chrzestnych (wiek i adres)
s oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi, praktykują-cymi ka-

tolikami (bierzmowanymi, żyjącymi w związku sakra-mentalnym). 
Żyjący w związku niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrze-
stnymi!

4. Spotkanie formacyjne w I sobotę miesiąca o godz. 19.15 w świe-tlicy.
5. Spotkanie organizacyjne w II sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed 

planowanym ślubem (w czwartki 16.00-18.00).
2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
s Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu).
s Dowody osobiste.
s Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.

SAKRAMENT CHORYCH
W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze. Regular-
ne odwiedziny chorych i osób w podeszłym wieku odbywają się w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00 (oprócz lipca i sierpnia). Osoby te 
należy zgłosić w biurze parafialnym.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII
Pierwszy czwartek miesiąca
godz. 17.00-18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ka-
płanów.
godz.18.00 – Różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich i zakon-
nych.
godz. 18.30 –Msza Święta „O świętość kapłanów”.
Zapraszamy wszystkich ministrantów, ich rodziców oraz wszystkich za-
troskanych o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 16.30 – Spowiedź dla dzieci.
godz. 17.00 – Nabożeństwo dla dzieci.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Serca Jezusowego i spowiedź dla doros-
łych i młodzieży.
godz. 18.30 – Msza Święta wynagradzająca za grzechy popełnione w na-
szych rodzinach.

Pierwsza sobota miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 9.00 – odwiedziny chorych.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Żywego Różańca.

Czwarta niedziela miesiąca
godz. 11.30 – Różaniec misyjny.
godz. 12.00 – Msza Święta w intencji Przyjaciół Misji.

Każda Niedziela
godz. 13.00-18.30 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza

Każdego 13-go dnia miesiąca
Zapraszamy na Nabożeństwo i Eucharystię z Matką Boską Fatimską.

Każdy 25 dzień miesiąca – Dzień Modlitwy w intencji dzieci nienarodzo-
nych i ich rodziców
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta.

Nabożeństwa w tygodniu
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w środę po Mszy Świę-
tej o godz. 8.00.
Nowenna do św. Józefa również w środę o godz. 18.00.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – w piątek o godz. 18.00.
Nabożeństwo do św. Jana Pawła II – czwarty czwartek miesiąca, godz. 
18.00

Spotkanie Koła Radia Maryja – 13. dzień miesiąca
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Ojca Św., Ojczyzny oraz Rodziny 
Radia Maryja.

POGRZEB
Dostarczyć akt zgonu i poświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakra-
mentach.
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Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

s Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.
s Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych 

przeszkód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeń-
stwo konkordatowe).

s Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej (tel. 608 
293 541).

s Dane świadków.

Odeszli do Pana:
„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na 
wszystkie sprawy pod niebem’
Jest czas rodzenia i czas umierania”. (Koh 3,1-2)

„Była światłość prawdziwa, która oświeca
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi”. (J 1,9)
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Życzymy Wam, drogie dzieci, aby Ta Światłość dawała 
Wam moc, byście każdego dnia wzrastały w łasce u Boga 
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