
 

 

KWIECIEŃ 2022 r.  

NUMER 339 

 
 



 SPES  KWIECIEŃ 2022 r.  

 

 



  SPES 
 

    KWIECIEŃ 2022 r. 

 

3 
 Na osobności, Tylko między Je-
zusem a cudzołożnicą, Rozgrywa się to, 
co stanowi o prawdziwej wielkości i mi-
łości Bożej w tej cudownej historii. Nie 
zaprzecza się, że nic się nie stało, że nie 
ma winy.  Ale mimo swej winy jawno-
grzesznica doświadcza przyjęcia, słyszy 
słowa przebaczenia i zachęty do  lepsze-
go życia. Jezus pozwala Królestwu Bo-
żemu stawać się na ziemi  wszędzie 
tam, gdzie liczą się nie paragrafy i usta-
wy, ale miłość i przebaczenie.  
 Rzucane kamienie burzą wysokie 
podesty, na których się usadowiliśmy. 
Jezus zwraca nam, wiernym stróżom 
prawa, uwagę, że znaczenie większym 
naruszeniem prawa niż cudzołóstwo 
jest własna pycha. 

V NIEDZIELA  

WIELKIEGO  
POSTU 

3 kwietnia 2022 r.  

  Lecz Jezus nachyliwszy się 

pisał palcem po ziemi. A kiedy w 

dalszym ciągu Go pytali, podniósł 

się i rzekł do nich: Kto z was jest 

bez grzechu, niech pierwszy rzuci 

na nią kamień. J 8, 1 – 11  

Gdy jechał, uczniowie słali swe płaszcze 

na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry 

Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów po-

częło wielbić radośnie Boga za wszystkie 

cuda, które widzieli   Łk 19, 28 – 40  

 Była najlepszą koleżanką, pilną i uczciwą 
pracownicą, znała się na swojej robocie jak nikt 
inny i zawsze była chętna do pomocy, gotowa za-
angażować się w sprawy innych. Dobrze było 
stać po jej stronie i mieć ją po swej stronie. Była 
gwarancją powodzenia, sukcesu i zwycięstwa. 
Wszyscy chcieli stać u jej boku. A teraz tak nisko 
upadła. Dlaczego? Tego właściwie nikt dobrze 
nie wie. Wiele szepcze się o tym po kątach, po ci-
chutku rozmawia na korytarzach. Kto nie chce o 
tym trajkotać z innymi, szybko przemyka się i 

znika za stertą teczek walających się na biurku. 
Jeśli już nie da się uniknąć rozmowy, zamienia 
się z koleżankami czy kolegami kilka banalnych, 
nic nie znaczących słówek, i to wszystko - byle 
dalej od tej sprawy. Cóż zresztą można powie-
dzieć więcej. Szefowie zadekretowali, że ta kole-
żanka nie nadaje się już do niczego. A zatem le-
piej nie trzymać jej strony. Po co? To ryzyko. 
Najlepiej by było, gdyby nikomu nie przyszło na 
myśl, że się ją kiedyś znało. Niebezpieczeństwo 
polega na tym, że taki los może spotkać każdego. 
Mnie też! A i tak niewiele można zrobić. Co zna-
czy niewiele? 
Nic, nie można 
już zrobić, bo o 
wszystkim w jej 
sprawie posta-
nowiła „sama 
góra”. Czy taka 
ma być nasza 
Niedziela Pal-
mowa 2022? A 
może jednak 
trzeba coś zro-
bić?  

NIEDZIELA PALMOWA 
MĘKI PAŃSKIEJ 

10 kwietnia 2022 r. 
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 Zmartwychwstały stawia świat na gło-
wie. Ogłasza nowe kryteria. Mały jest wielki, 
słaby jest silny, cierpienie jest wyzwoleniem, 
smutek jest radością, śmierć jest życiem. I 
tak swoim zmartwychwstaniem wyrywa nas 
wszystkich z czeluści naszej rozpaczy, z lęków 
i beznadziei. Woła do nas: Idź za Mną – w 
stronę życia! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóg znowu odsunął kamień grobowy.  

Spiesznie wychodzi z grobów naszej beznadziei. 

Wyrywa się z pięt naszego smutku. Tam, gdzie 

wszystko – jak mogło się wydawać  - dobiegło  

kresu, wszystko zaczyna się od nowa.  

Tej nadziei nowego spojrzenia, na którą otwiera nas 

Uroczystość Wielkanocy życzą wszystkim parafianom 

Duszpasterze i Redakcja 

  Maria Magdalena natomiast stała 

przed grobem płacząc. A kiedy tak pła-

kała, nachyliła się do grobu i ujrzała 

dwóch aniołów w bieli, siedzących 

tam, gdzie leżało ciało Jezusa jednego 

w miejscu głowy, drugiego w miejscu 

nóg.      J 20, 1 - 9 

NIEDZIELA  

ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 
17 kwietnia 2022 r. 

 Wieczorem owego pierwszego 

dnia tygodnia, tam gdzie przebywali 

uczniowie, gdy drzwi były zamknięte 

z obawy przed Żydami, przyszedł Je-

zus, stanął pośrodku i rzekł do nich: 

Pokój wam! A to powiedziawszy, po-

kazał im ręce i bok.  J 20, 19 – 31  

 Co za szaleństwo! Zmartwychwstały 
przychodzi mimo zamkniętych drzwi do 
gromadki drżących, zaniepokojonych, bez-
radnych ludzi, którzy boleją z powodu swej 
niewierności i swego tchórzostwa i nadal 
przeżywają grozę minionych dni, i życzy 
im... pokoju. Co za przewrotność! Przycho-
dzi do nich wybawiony Odkupiciel, który 
nosi jeszcze na sobie rany na przebitych 
gwoździami rękach i nogach i na przebitym 
włócznią boku, i życzy im pokoju. Nie do-
brego samopoczucia ani harmonii, ale poko-
ju. Tego, za czym nasza ludzka dusza najczę-
ściej i najgłębiej tęskni. Co za szaleństwo! 
Także naszemu życiu nie są obce przebłyski 
pokoju - przynajmniej od czasu do czasu. 
Ale jednocześnie naszemu życiu jest dobrze 
znana poraniona, smutna rzeczywistość. Nie 
tylko o tym wszystkim wiemy, ale jesteśmy i 
jednym, i drugim - pełni pokoju i pełni ran. 
Być może odkupienie właśnie na tym pole-
ga, by nie zaprzeczać ranom swego życia, a 
właśnie w nich i przez nie znaleźć zbawienie 
i pokój. Warto zastanowić się nad tą po-
dwójną rzeczywistością w naszym życiu: 
zwrócić uwagę na to, co 
w nas zranione i wymaga 
odkupienia, i okazać 
wdzięczność za pokój, 
którym możemy się cie-
szyć w większym lub 
mniejszym stopniu.  

II NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  

MIŁOSIERDZIA  

BOŻEGO 
24 kwietnia 2022 r.  
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Marzec w naszej parafii 

CHRZTY: 
Zofia Alicja Andreczko 
Mateusz Szymon Cyfka  
Rozalia Julia Dudzik  
Liliana Janoszka  
Arleta Lena Kuśka  
Lena Michalska  
Jan Marian Polok 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Tomasz Błacha – Magdalena Holesz  
Bartłomiej Chrobok – Paulina Bagińska  
Przemysław Nowicki – Dominika Ciemięga  
Michał Parchański – Paulina Górnicz  
Łukasz Wójcik – Wioletta Gajda 

   
POGRZEBY: 
Maria Dreczkowska  
Marek Falkenstajn  
Edward Ilczuk 
Marian Łopatto 
Helena Marciniszyn 
Józef Raczyński  
Elżbieta Reichman  
Jan Walaszek 
Maria Zarzycka  

 12 marca po dwuletniej przerwie w 
naszej parafii odbył się Wielkopostny 
Dzień Skupienia Towarzystwa Przyjaciół 
Seminarium Duchownego.  

 Na spotkanie 
przybył ojciec duchow-
ny ks. Paweł Til wraz z 
diakonem Piotrem Sa-
dłą i klerykami Szymo-
nem Kuczą, Karolem 
Skurą  i Michałem Dyt-
kowikiem.  

 W kościele naj-
pierw adorowaliśmy 
Najświętszy Sakrament 
a następnie uczestni-
czyliśmy we Mszy świę-
tej, podczas której modliliśmy się za po-
wołanych do stanu kapłańskiego i życia 
konsekrowanego oraz o nowe, liczne i 
święte powołania do Służby Bożej. Ksiądz 
Paweł sprawował Mszę św. w intencji 
wszystkich członków Towarzystwa.  

 Po Eucharystii w Domu Parafial-
nym klerycy dzielili się swoimi doświad-
czeniami z życia w seminarium w Katowi-
cach oraz w Kokoszycach (rok propedeu-

tyczny) Nadal trwa re-
mont budynku semina-
rium mimo tego na jed-
nym piętrze zakwatero-
wano uchodźców z 
Ukrainy  matki z dzieć-
mi. Dzięki hojności 
uczestników spotkania 
mogliśmy przekazać 
560 zł na wspomniany 
remont.  Dziękujemy 
ks. Stefanowi Wyleżał-
kowi za kawę i śląski 

kołocz, przy którym zawsze mile się roz-
mawia nawet o sprawach trudnych. Dzię-
kujemy także paniom Teresie Bąk, Urszuli 
Szafrańskiej i Łucji Pękal za posługę w 
kuchni.  

    Krystyna Wala 

WIELKOPSTNY 
DZIEŃ WSPÓLNOTY 

TOWARZYSTWA 

PRZYJACIÓŁ 

SEMINARIUM 
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 3.04 – V Niedziela Wielkiego Postu. 
Chrzty o godz. 12.15. Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym o godz. 15.45. Kolekta na 
potrzeby parafii. 
 4.04 – poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 5 po Mszy św. wieczornej. 
 5.04 – wtorek. Spotkanie rodziców dzie-

ci komunijnych z klasy III B z SP nr 19 o 
godz. 19.oo. 
 6.04 – środa. Biblioteka parafialna 

czynna od godziny 17.00 w Domu Para-
fialnym. Spotkanie rodziców dzieci komu-
nijnych z klas III z SP nr 1 o godz. 19.oo. 
 7.04 – czwartek. Spotkanie rodziców 

dzieci komunijnych z klasy III A z SP nr 
19 o godz. 19.oo. 
 8.04 – piątek. Droga Krzyżowa o godz. 

16.15. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 5 po Mszy św. 
wieczornej. W piątek coroczna Droga 
Krzyżowa ulicami naszego miasta. Rozpo-
częcie przy kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego o godz. 19.oo. Zakończenie przy 
kościele MB Różańcowej w Moszczenicy. 
 9.04 – sobota. Odwiedziny chorych od 

godz. 9.00. Katecheza dla rodziców i ro-
dziców chrzestnych o godz. 15.30 w Domu 
Parafialnym. 
 10.04 - Niedziela Palmowa Męki Pań-

skiej. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godz. 15.45. Kolekta na cele remontowe 
parafii. 
 11.04 –Do sprzątania kościoła zaprasza-

my parafian z ul. Wrocławskiej 7 po Mszy 
św. wieczornej. 
 12.04 – Wielki Wtorek. 
 13.04 – Wielka Środa. Różaniec fatimski 

o godz. 6.oo. Msza św. w intencji czcicieli 
MB Fatimskiej o godz. 6.30. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 7 po Mszy św. wieczornej. 

 14.04 – Wielki Czwartek. Święto Chrztu 
Polski. W Katedrze o godz. 10.00 Msza 
św. Krzyżma Świętego z poświęceniem 
olejów. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpo-
czynająca Święte Triduum Paschalne o 
godz. 18.00. Do 22.00 Adoracja w Ciem-
nicy. Od godz. 21.00 Adorację prowadzi 
Oaza młodzieżowa. 
 15.04 - Wielki Piątek Męki Pańskiej. W 

tym dniu obowiązuje post i wstrzemięźli-
wość od pokarmów mięsnych. O godz. 
8.30 Ciemna Jutrznia. Droga Krzyżowa o 
godz.15.00. Liturgia Męki Pańskiej o 
godz. 18.00. Do 22.00 Adoracja przy Bo-
żym Grobie. Od godz. 21.00 Adorację pro-
wadzi Oaza młodzieżowa. Ofiary z Bożego 
Grobu przeznaczone na Boży Grób w Je-
rozolimie i Chrześcijan żyjących w Ziemi 
Świętej. 
 16.04 - Wielka Sobota. O godz. 8.30 

Ciemna Jutrznia. Święcenie pokarmów od 
godz. 12.30 do 15.30 co godzinę obok ko-
ścioła. Wigilia Paschalna z procesją rezu-
rekcyjną o godz. 20.30. 
 17.04 - Niedziela Wielkanocna Zmar-

twychwstania Pańskiego. Uroczyste Nie-
szpory kończące obchody Świętego Tridu-
um Paschalnego o godz. 16.00. Kolekta na 
potrzeby parafii. Nie ma Mszy św. o godz. 
19.30 
 18.04 – Poniedziałek Wielkanocny. 

Msze św. Według porządku niedzielnego. 
Chrzty o godz. 12.15. Kolekta przeznaczo-
na na Wydział Teologiczny UŚ i KUL. Nie 
ma Nieszporów oraz Mszy św. o godz. 
19.00. 
 19.04 – Wtorek Wielkanocny. Do sprzą-

tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 9 po Mszy św. wieczornej. 
Konwent wielkanocny w parafii Miłosier-
dzia Bożego o godz. 11.oo.  
 20.04 – Środa Wielkanocna. Biblioteka 

Co nas czeka w kwietniu 
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parafialna czynna od godziny 17.00 w Do-
mu Parafialnym. 
 21.04 – Czwartek Wielkanocny.  
 22.04 – Piątek Wielkanocny. Do sprzą-

tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 9 po Mszy św. wieczornej. 
 23.04 – Sobota Wielkanocna.  
 24.04 – II Niedziela Wielkanocna – Mi-

łosierdzia Bożego. Rozpoczyna się Ty-
dzień Miłosierdzia. Roczki o godz. 12.15. 
Jubileusze Małżeńskie o godz. 16.30. Ko-
lekta przeznaczona na Caritas archidiece-
zji. Liczenie wiernych. 
 25.04 – poniedziałek. Święto św. Marka, 

ewangelisty. Dzień modlitw o urodzaje. 
Msza św. w intencji sprzątających kościół 
w kwietniu, Koła Gospodyń, emerytów, 
rencistów o godz. 18.00. Do sprzątania 

kościoła zapraszamy parafian z ul. Wro-
cławskiej 11 po Mszy św. wieczornej. 
 26.04 – wtorek. Uroczystość św. Wojcie-

cha, biskupa i męczennika, głównego pa-
trona Polski. 
 29.04 – piątek. Dzień Męczeństwa du-

chowieństwa polskiego. Święto św. Kata-
rzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Ko-
ścioła, patronki Europy. Msza św. za 
zmarłych w 30 dzień i I rocznicę po 
śmierci o godz. 18.00. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 11 po Mszy św. wieczornej. 
 1.05 – III Niedziela Wielkanocna. Po-

czątek Ogólnopolskiego Tygodnia Biblij-
nego. Dzień modlitw za bezrobotnych. 
Kolekta na potrzeby parafii. 

Droga Krzyżowa:  

piątki Wielkiego Postu godz. 16.15  (marzec) godz. 17. 15 (kwiecień) 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym: 

niedziele Wielkiego Postu godz. 15.45 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 

Prośba o Pokój 
 

Prośbę moją wysyłam do Ciebie Panie 
Jedności zgody i Pokoju Królu 

Usłysz proszę ludu Twego wołanie 
A Wojna na Ukrainie ustanie 

Niech skończy się ten proceder diabelski 
Co gwałt sieje niszczycielski 

Usłysz proszę ludu ukraińskiego wołanie 
A POKÓJ na ŚWIECIE nastanie 

 
Marcin Janicki 
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Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 

„To Pan zapragnął Cię mieć dla Siebie, a być 

dla Niego znaczy być dla innych.” 

Siostrze Klaudii życzymy, by świadomość bycia 

wybranym przez Pana mobilizowała Ją do czy-

nienia ze swojego życia daru dla innych. Dusz-

pasterze, Parafianie i Redakcja. 

 

„Wszyscy, według swych za-

dań i celów, mają miejsce w 

pięknie wszechświata.” 

Pani Teresie Piotrowskiej życzymy, by wsłuchu-

jąc się w Słowo Boże potrafiła odczytywać i 

realizować wolę Bożą w codzienności.  

Żeński Legion Maryi. 

 

„Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba 

dać zwycięstwo.” 

Paniom Marii Karwath i Elżbiecie Raczek oraz 

panu Ryszardowi Piechoczkowi życzymy, by ni-

gdy nie zniechęcali się w walce o dobro, a Pan 

wspierał Ich swoją mocą. Seniorzy.  

„Życie jest talentem powierzonym nam, aby go 

przekształcić, pomnażać i czynić dobrem dla in-

nych.” 

Wszystkim legionistom i auksyliatorom, którzy 

obchodzą swoje urodziny lub imieniny w kwiet-

niu, umiejętności postrzegania życia, jako daru 

od Pana i wykorzystywania 

każdego dnia do wzrostu w 

wierze, nadziei i miłości ży-

czy Męski Legion Maryi. 

 

„To co zdobyliśmy z największym trudem, najbar-

dziej kochamy” 

Uli Gardziejewskiej, Ani Skromblewicz, Darkowi 

Malanowskiemu i Michałowi Admaczykowi życzymy 

takiej miłości, która nie pozwala zaprzestać sta-

wiania sobie wymagań, a także tego, by do-

świadczali serdeczności i dobra od bliźnich.  

Oaza z ks. Mateuszem 

Serdeczności 



  SPES 
 

    KWIECIEŃ 2022 r. 

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 3.04 
7.30 – Za ++ Łucję i Józefa Cebula oraz ++ 
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpią-
ce. 
9.30 – Za + Dorotę Skowron, Adelę i Hen-
ryka Sztajnowskich, Wiktorię i Józefa 
Skowron, Zofię i Stanisława Stankiewicz, 
++ z rodziny Sztajnowskich, Skowronów i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Liliany i Oliwii Ba-
nasik – w okazji 1 rocznicy urodzin. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Roberta Okła z okazji 50 rocznicy uro-
dzin.  
16.30 – Za + Irenę Matera – w 2 rocznicę 
śmierci, męża Ludwika, rodziców, rodzeń-
stwo, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
19.30 – Za + Janinę Kapuścińską, męża 
Bronisława, ++ z rodzin Kapuścińskich, Ba-
ran.  
PONIEDZIAŁEK 4.04 
6.30 – Za + Alfonsa Fajkis, żonę Kunegun-
dę oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za ++ rodziców Joannę i Józefa – w 
2 rocznicę śmierci, brata Jana – w 1 roczni-
cę śmierci, bratową Jadwigę Lorek, rodzi-
ców Annę i Michała, Józefa – w 1 rocznicę 
śmierci Radochońskich, ++ dziadków, Je-
rzego Wróblewskiego, Tadeusza i Krystynę 
Klusek. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Weroniki Mazur z 
okazji 30 rocznicy urodzin.  
WTOREK 5.04 
6.30 – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich ro-

dziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, syno-
wą Marię.  
18.00 – Za + Bonifacego Gajda, żonę Kry-
stynę, rodziców i teściów, rodzeństwo, cór-
kę Marię, męża Mieczysława, wnuka 
Krzysztofa.  
18.00 – Za + Edwarda Leśniak – od sio-
strzeńca Rafała z rodziną.  
ŚRODA 6.04 
6.30 – Za + Stanisława Pochopień – od są-
siadów ul. Wrocławska 13. 
18.00 – Za + Zofię Świeżek, rodziców Jaku-
ba i Zofię, ++ Albina i Małgorzatę Matusik.  
18.00 – Za ++ członków grupy OREMUS: 
Stefana Rączka, Marię Małota. Genowefę 
Szkatuła, Krystynę Żubertowską oraz + Ks. 
Proboszcza Wacława Basiaka. 
CZWARTEK 7.04 
6.30 – Za + Jadwigę Goik – w rocznicę 
śmierci, męża Ryszarda, syna Antoniego, 
synową Joannę, Alberta i Anastazję Grabar-
czyk oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + męża Antoniego Nogły – w 6 
rocznicę śmierci, jego rodziców Wiktorię i 
Augustyna, siostrę Marię, szwagrów Bogda-
na i Henryka, teścia Alfreda Wowra, dziad-
ków z obu stron, ++ Tadeusza, Zbigniewa i 
Zofię Balzam.  
18.00 – Za + śp. Wandę Krzystek – od są-
siadów Wrocławska 5.  
PIĄTEK 8.04 
6.30 – Za + Józefa Kulig.  
18.00 – Za ++ członkinie Koła Gospodyń. 
18.00 – Za + męża Zygmunta Butora – w 11 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron i du-
sze w czyśćcu cierpiące. 
SOBOTA 9.04 
8.00 – Za + Bronisława Bielich, rodziców, 
rodzeństwo, ++ Augustyna i Franciszkę Ma-
rek. 
18.00 – Za ++ Romana Skora – w 1 roczni-
cę śmierci, żonę Bernadetę – w 3 rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodziny Skora, Ladach. 
18.00 – Za ++ Helenę Kafka, męża Maksy-
miliana, rodziców z obu stron, ++ z pokre-
wieństwa Kafka, Rduch, Gajda, Gembal-
czyk, Kondziołka, Uliarczyk i dusze w czyść-
cu cierpiące.  

INTENCJE MSZALNE 

9 
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NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 
10.04 
7.30 – Za + Reinholda Szymura, ++ rodzi-
ców, braci, bratową i dusze w czyśćcu cier-
piące. 
9.30 – Za ++ Wiktorię i Franciszka Kaczo-
rowskich, ++ Leona, Stanisławę i Zbigniewa 
Kamińskich, ++ dziadków i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Piotra z okazji 70 rocznicy urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Heleny i Ryszarda Pa-
cyna z okazji 50 rocznicy ślubu oraz błogo-
sławieństwo dla całej rodziny.  
16.30 – Za + męża Gerarda Kupny – w 14 
rocznicę śmierci, Julię, Romana, Krystiana i 
Józefa Kupny oraz ++ z rodziny Paluch.  
19.30 – Za ++ Annę i Erwina Adamczyk, 
Erwina Otręba, Jadwigę i Feliksa Pieter i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 11.04 
6.30 – Za + Kazimierza Mołdrzyk, rodzi-
ców, brata, teściów oraz + Leona Rakow-
skiego.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Dawida i Tomasza z okazji kolejnej 
rocznicy urodzin.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Adama z okazji 70 rocznicy uro-
dzin.  
WTOREK 12.04 
6.30 – Za ++ rodziców Anastazję – w 12 
rocznicę śmierci i Ludwika Korzeniowskich, 
męża Józefa Pawlik, córkę Beatę Kozieł oraz 
++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + Mieczysława Pękal, żonę Kry-
stynę, Bertę i Sylwestra Godziek, Helenę i 
Józefa Pękal, szwagra Ewalda, brata An-
drzeja, siostrę Janinę, Henryka Szkatuła, 

żonę Augustynę, siostrę Wiktorię, Włady-
sława i Stefanię Kowalskich, Mariana Ko-
walskiego.  
18.00 – Za + Annę Janulek – w 3 rocznicę 
śmierci, ++ z rodziny Janulek, Szafiejew.  
ŚRODA 13.04 
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Anieli z okazji 60 rocznicy urodzin 
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za życie i zdrowie, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo dla Aliny.  
ŚWIĘTE TRIDUM PASCHALNE  
WIELKI CZWARTEK 14.04 
18.00 – W INTENCJI PARAFIAN 
18.00 – W intencji powołań.  
18.00 – W intencji kapłanów, którzy praco-
wali w parafii.  
WIELII PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 15.04 
18.00 – Ceremonie Wielkopiątkowe. 
WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHAL-
NA 16.04 
20.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
20.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
20.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMAR-
TWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 17.04 
7.30 – Za + Rudolfa Sobik, żonę Marię, sy-
na Feliksa, córkę Gertrudę, synową Annę, 2 
zięciów, Mariannę Wnuk, Jana Krótkiego, 
żonę Zofię, syna Alojzego, żonę Helenę oraz 
++ z rodziny Sobik, Krótki, Wrona i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za + Hildegardę Szulik, męża Ewal-
da, ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Heleny Kuszek z 
okazji 13 rocznicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + męża Edwarda Leśniak – w 1 
rocznicę śmierci, rodziców, teściów, zięcia 
Waldemara oraz ++ z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące. 
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PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 18.04 
7.30 – Za ++ rodziców Jadwigę i Kazimie-
rza Remian, córkę Annę, syna Stanisława.  
9.30 – Za + męża Bolesława Gajda – w 
rocznicę śmierci, ojca Leona. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Izabeli z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za ++ Alojzego i Marię Mazur, cór-
kę Lidię, męża Bolesława, + Eleonorę, męża 
Edwarda oraz ++ z pokrewieństwa.  
WTOREK 19.04 
6.30 – Za + męża Stefana Chwalińskiego – 
w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, 
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
18.00 – Za + Antoniego Naróg – w 18 rocz-
nicę śmierci, ++ z rodziny Naróg, Gniadzik i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Zbigniewę Piasecką.  
ŚRODA 20.04 
6.30 – Za ++ Bolesława i Emę Wrożyna, ich 
rodziców, zięcia Włodzimierza oraz + Wal-
demara Karpińskiego.  
18.00 – Za ++ Czesława Kondziołka, matkę 
Elfrydę, ojca Jana, Roberta i Franciszkę 
Kondziołka, Jana i Jadwigę Nogły, ich ro-
dzeństwo, Józefa i Marię Klepek, Francisz-
ka i Elżbietę Masorz, Gertrudę i Jerzego 
Płonka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa 
Kondziołka, Nogły, Masorz i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
18.00 – Za + Urszulę Sadło, Jana i Sabinę 
Sadło, Rafała, Leokadię i Józefa Cuber, Sta-
nisława i Władysławę Lukanek, Sławomira 
Jędrzejkiewicz.  
CZWARTEK 21.04 
6.30 – Za + Józefa Kancel, babcię Zofię, 
wujka Zdzisława oraz Antoninę i Adolfa 
Kołban, Antoniego, Wacława, Stanisława i 
Jana Kołban.  
18.00 – Za ++ Genowefę i Stefana Musioł – 
w 1 rocznicę śmierci. 
18.00 – Za ++ Marię i Czesława Pisz.  
PIĄTEK 22.04 
6.30 – Za + męża Pawła Filip, rodziców, 

dziadków z obu stron, brata Zdzisława, ojca 
Ludwika Kuszek o radość nieba.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Michała z okazji 18 
rocznicy urodzin.  
18.00 – Za + Anielę Kornas – w 2 rocznicę 
śmierci, Marię i Jana Szmid, Józefa Szmid, 
Filipa i Joannę Gajda, Marię i Ludwika Kor-
nas, ++ z rodziny Szmid, Gajda, Kornas 
oraz ++ znajomych i sąsiadów. 
SOBOTA 23.04 
8.00 – Za ++ rodziców Wincentego, Hele-
nę, brata Henryka Władczyk, ++ rodziców 
Józefa, Helenę, bratową Krystynę Pietras, 
++ z pokrewieństwa, ++ z rodzin Władczyk, 
Kucia, Pietras, Faryna oraz ++ Aleksandra i 
Lillę Koprowskich, Kazimierza Kasprzyk i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Jana Zuchalskiego, jego rodzi-
ców, brata Tadeusza, Leona i Różę Kłosek, 
ich rodziców, syna Józefa, córkę Różę.  
18.00 – Za + Agnieszkę Zdrzałek – w rocz-
nicę śmierci, męża Jerzego, syna Gerarda, 
zięcia Wojciecha, Marię i Ludwika Kajzerek, 
Różę Zdrzałek, Alberta Śmietana oraz ++ z 
pokrewieństwa Zdrzałek, Czylok, Bachlaj.  
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁO-
SIERDZIA BOŻEGO 24.04 
7.30 – Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 4 
synów, 2 bratowe, 3 wnuków, Anielę i Ta-
marę Sobik oraz Krystynę Sobik, Stanisława 
i Anielę Ślipek, ich 3 synów Antoniego, Sta-
nisława i Zbigniewa oraz synową Zofię.  
9.30 – Za ++ rodziców Stanisławę, męża 
Czesława Doniec, Magdalenę i Franciszka 
Doniec, dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Teresy i Wiesława An-
tończyk z okazji 50 rocznicy ślub oraz bło-
gosławieństwo dla całej rodziny.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – W INTENCJI PARAFIAN.  
PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. MARKA 
25.04 
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6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od klatki 12 
z ul. Jasnej.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu kwietniu.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Małgorzaty z okazji kolejnej roczni-
cy urodzin.  
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIE-
CHA 26.04 
6.30 – Za ++ Bernarda i Ewalda Pustelny, 
córkę Irenę, zięcia Tadeusza, ++ Agnieszkę i 
Alojzego Szczypka, syna Franciszka, żonę 
Dorotę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Pawła Mołdrzyk – w rocznicę 
śmierci, żonę Reginę, synów Kazimierza i 
Zygmunta.  
18.00 – Za + Elżbietę Plewniak, męża Je-
rzego, rodziców Annę i Leona Urbańczyk, 
++ z rodziny Urbańczyk, Serfian, Plewniak, 
Gajda. 
ŚRODA 27.04 
6.30 – Za + Marka Pudło – od sąsiadów z 
ul. Warmińskiej 46. 
18.00 – Za + Leokadię Dudzik, męża Roma-
na, synową Teresę, rodziców z obu stron.  
18.00 – Za + Martę Matloch – w rocznicę 
śmierci, męża Stefana, syna Jana, rodziców 
z obu stron, córkę Annę, zięcia Jana, ++ z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK 28.04 
6.30 – Za + Anielę Szmajduch – od wnu-
czek Natalii, Pauliny i Kamili z rodzinami.  
18.00 – Za + męża Stanisława Szafrańskie-
go – w 8 rocznicę śmierci, córkę Iwonę, ++ 
rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + żonę Zofię Przeniosło, syna 
Jerzego, mamę Annę Przeniosło, ojca Józe-
fa, teściów Władysławę i Władysława Mo-
skwa.  
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIE-
NEŃSKIEJ 29.04 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od rodziny 
Sapalskich.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 
1 rok po śmierci.  
18.00 – Za + Wacława Koryto – w rocznicę 

śmierci, rodziców z obu stron oraz ++ z po-
krewieństwa Brudny, Koryto.  
SOBOTA 30.04 
8.00 – Za + Józefę Kowalską – w 18 roczni-
cę śmierci, męża Grzegorza, syna Marka, 
synową Annę, ++ z pokrewieństwa, ++ z ro-
dzin Rakowskich, Fijałkowskich, Marciniak, 
Gabryś, Golec, Wąsik, Olma, Szelągow-
skich, Cieślak, ++ Marię Madera, 2 mężów, 
Irenę Podsiadło i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za ++ Emilię i Franciszka Brzoza, 
Cecylię i Karola Rączka, syna Tadeusza, ro-
dziców z obu stron, wnuczki Sylwię i Barba-
rę, Gertrudę i Franciszka Zniszczoł, rodzi-
ców z obu stron, wnuka Grzegorza, chrze-
śnicę Izabelę, Annę i Franciszka Chmiel, 
Gertrudę i Zbigniewa Trubas, Krystiana Ko-
cur, pokrewieństwo Kocur, Rączka, Znisz-
czoł, Penkala, ++ księży i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
18.00 Za ++ Emilię i Józefa Gregorczyk, 
Ludwika Pastwa, ++ z pokrewieństwa Gre-
gorczyk, Mazur. 
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 1.05 
7.30 – Za + męża Stanisława Adamczyk, je-
go rodziców Jadwigę i Hermana, ++ ro-
dzeństwo.  
9.30 – Za + Zygmunta Langer, żonę 
Agnieszkę oraz ++ z pokrewieństwa z obu 
stron.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Heleny z okazji 80 urodzin oraz 
błogosławieństwo dla całej rodziny.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Kazimierza z okazji 70 rocznicy urodzin. 
16.30 – Za + Piotra Lemcio – w 2 rocznicę 
śmierci, siostrę Małgorzatę Sitko, tatę Fran-
ciszka Lemcio. 
19.30 – Za ++ Arkadiusza i Zofię Marek, 
Gertrudę i Pawła Gaja oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
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  Okres Wielkiego Tygodnia i przypada-

jące w tym tygodniu Triduum Paschalne to 
dla chrześcijan najświętszy czas w roku. 
Wielki Tydzień zaczyna się od niedzieli po-

przedzającej Wielkanoc. Tra-
dycyjnie nazywa się ją Nie-
dzielą Palmową. Tego dnia, 
na pamiątkę wjazdu Jezusa 
do Jerozolimy, święcone są 
palmy. 
Od Wielkiego Poniedziałku 
do Wielkiej Środy włącznie 
Pan Jezus dzień spędzał w Je-

rozolimie i nauczał w świątyni, a na noc uda-
wał się do odległej o ok. 3 km Betanii, aby 
tam przenocować. Gościny Jemu i Jego ucz-
niom udzielał Łazarz w swoim domu - z 
wdzięczności za niedawne wskrzeszenie go z 
grobu. 
W Wielki Poniedziałek w drodze do Jerozoli-
my Chrystus uczynił uschłym figowe drzewo 
za to, że nie znalazł na nim owocu, a tylko sa-
me liście. Kiedy wszedł na plac świątyni i zo-
baczył tam kupców z towarami i bydłem, wy-
pędził ich stamtąd. 
W Wielki Wtorek Pan Jezus prowadził naj-
gwałtowniejsze polemiki ze starszyzną ży-
dowską, które zakończył wielokrotnym 
"biada", rzuconym na swoich zatwardziałych 
wrogów. W wielkiej też mowie eschatologicz-
nej zapowiada całkowite zniszczenie Jerozo-
limy oraz koniec świata, jaki zamknie dzieje 
ludzkości. Zapowie także powtórne swoje 
przyjście na ziemię w chwale. W przypowie-

ści o roztropnym słudze, o mądrych i głupich 
pannach i o talentach będzie nawoływał do 
czujności. 
Wielka Środa ma bezpośredni już kontakt z 
wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Piątku. 
Sanhedryn na tajnej naradzie postanawia za 
wszelką cenę zgładzić Jezusa. Judasz ofiaruje 
Wielkiej Radzie Żydowskiej swoją pomoc za 
srebrniki, przyrzekając śledzić Chrystusa, a 
gdy będzie sam - zawiadomi o tym Sanhe-

dryn, aby Go można było pojmać. 
Obrzędy liturgiczne tych dni mają pomóc 
wierzącym w głębokim przeżyciu Tajemnicy 
ich zbawienia. Wielki Tydzień ma tak wysoką 
rangę w liturgii Kościoła, że nie obchodzi się 
w tym czasie żadnych uroczystości i wspo-
mnień.  
 

Wielki Czwartek 
 
W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostat-
nią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa 
Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. 
Jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Tri-
duum Paschalnego rankiem odbywa się 
szczególna Msza św. We wszystkich kościo-
łach katedralnych biskup diecezjalny wraz z 
kapłanami odprawia Mszę św. Krzyżma. 
Podczas niej biskup święci oleje (chorych, 
katechumenów i krzyżmo), które przez cały 
rok służą przy udzielaniu sakramentów 
chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia 
chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim 
biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłań-
skie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i 
wspólnoty duchowieństwa diecezji. 
Wieczorem w kościołach Mszą Wieczerzy 
Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. 
Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. 
Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eu-
charystii i ka-
płaństwa słu-
żebnego. 
Ostatnia Wie-
czerza, którą 

Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną 
ucztą paschalną, przypominającą wyjście 
Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie ge-
sty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i 
wina nawiązują do żydowskiej tradycji. Jed-
nak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mó-
wiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a 
wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równo-
cześnie, nakazał apostołom: "To czyńcie na 
Moją pamiątkę". Tradycja upatruje w tych 

Wielki Tydzień w Kościele katolickim 
Opracował ks. Marek Wachowiak 
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słowach ustanowienie służebnego kapłań-
stwa, szczególne włączenie apostołów i ich 
następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa. 
W liturgii podczas śpiewu hymnu "Chwała na 
wysokości Bogu", którego nie było przez cały 
Wielki Post, biją dzwony. Po homilii ma 
miejsce obrzęd umywania nóg. Główny cele-
brans umywa i całuje stopy dwunastu męż-
czyznom. Przypomina to gest Chrystusa i wy-
raża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest 
nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć. 
Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. 
Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia 
Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został 
pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca 
świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschal-
nej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszel-
kich ozdób. 
 

Wielki Piątek 
 
Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu 
odprawia się niepowtarzalną wielkopiątkową 
Liturgię Męki Pańskiej. Celebrans i asysta 
wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwi-

lę leżą krzyżem. Po modlitwie 
wstępnej czytane jest proroc-
two o Cierpiącym Słudze Ja-
hwe i fragment Listu do He-
brajczyków. Następnie czyta 
się, zwykle z podziałem na 
role, opis Męki Pańskiej we-
dług św. Jana. Po homilii w 
bardzo uroczystej modlitwie 
wstawienniczej Kościół pole-
ca Bogu siebie i cały świat, 

wyrażając w ten sposób pragnienie samego 
Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szcze-
gólnie przejmujące są modlitwy o jedność 
chrześcijan, prośba za niewierzących i za Ży-
dów. 
Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiąt-
kowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fiole-
towym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. 
Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzy-
ża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, 
na którym zawisło zbawienie świata", na co 
wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem". 
Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i do-

stępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł 
go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej 
najważniejszym punktem w kościele. Przy-
klęka się przed nim, tak, jak normalnie przy-
klęka się przed Najświętszym Sakramentem. 
Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się 
Najświętszy Sakrament i wierni przystępują 
do Komunii. 
Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest 
procesja do Grobu Pańskiego. Na specjalnym 
tronie  przy Grobie wystawia się Najświętszy 
Sakrament w monstrancji okrytej białym 
przejrzystym welonem - symbolem całunu, w 
który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Ca-
ły wystrój tej kaplicy ma kierować uwagę na 
Ciało Pańskie. 
 

Wielka Sobota 
 
Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwa-
nia. Dla uczniów Jezu-
sa był to dzień naj-
większej próby. We-
dług Tradycji apostoło-
wie rozpierzchli się po 
śmierci Jezusa, a jedy-
ną osobą, która wytrwała w wierze, była Bo-
gurodzica. Dlatego też każda sobota jest w 
Kościele dniem maryjnym. 
Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu 
wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. 
Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystu-
sa, który "budzi" ze snu śmierci do nowego 
życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym ro-
dzajem ludzkim przebywali w Szeolu. 
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie 
pokarmów wielkanocnych: chleba - na pa-
miątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na 
pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka pas-
chalnego, którego spożywał Jezus podczas 
uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku; 
jajek, które symbolizują nowe życie. 
Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas 
w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje 
Mszy św. 
 

Wielkanoc 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

 
Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zacho-
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dzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. 
Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od 
którego następnie zapala się Paschał - wielką 
woskową świecę, która symbolizuje zmar-
twychwstałego Chrystusa. Na paschale ka-
płan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: 
"Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, 
Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wiecz-
ność, Jemu chwała i panowanie przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen". Umieszcza się tam 
również pięć ozdobnych czerwonych 
gwoździ, symbolizujących rany Chry-
stusa oraz aktualną datę. 
Następnie Paschał ten wnosi się do 
okrytej mrokiem świątyni, a wierni 
zapalają od niego swoje świece, prze-
kazując sobie wzajemnie światło. 
Niezwykle wymowny jest widok roz-
szerzającej się jasności, która w koń-
cu wypełnia cały kościół. Zwieńcze-
niem obrzędu światła jest uroczysta 
pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet. 
Dalsza część liturgii paschalnej to czytania 
przeplatane psalmami. Przypominają one ca-
łą historię zbawienia, poczynając od stworze-
nia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli 
egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza 
aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. 
Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu 
dniach uroczysty śpiew "Alleluja". 
Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która 
przez cały rok będzie służyła przede wszyst-
kim do chrztu. Wszyscy wierni odnawiają 
swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając 
się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowa-
dzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. 
Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i 
procesją rezurekcyjną. Procesja ta pierwotnie 
obchodziła cmentarz, który zwykle znajdował 
się w pobliżu kościoła, by oznajmić leżącym 
w grobach, że Chrystus zmartwychwstał i 
zwyciężył śmierć. 
 

Oktawa Wielkiej Nocy 
 
Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby nie 
mieści się w jednym dniu, dlatego też Kościół 
obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez 
osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę 
samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. 

Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela. 
W ten dzień w Rzymie ochrzczeni podczas 
Wigilii Paschalnej neofici, odziani w białe 
szaty podarowane im przez gminę chrześci-
jańską, szli w procesji do kościoła św. Pan-
kracego, by tam uczestniczyć w Mszy św. Św. 
Jan Paweł II ustanowił ten dzień świętem 
Miłosierdzia Bożego, którego wielką orędow-
niczką była św. Faustyna Kowalska. 
Wielkanoc jest pierwszym i najważniejszym 

świętem chrześcijańskim. Apostoło-
wie świętowali tylko Wielkanoc i każ-
dą niedzielę, która jest właśnie pa-
miątką Nocy Paschalnej. Dopiero z 
upływem wieków zaczęły pojawiać 
się inne święta i okresy przygotowa-
nia aż ukształtował się obecny rok 
liturgiczny, który jednak przechodzi 
różne zmiany. 
 

Podsumowanie 
 
Obchody Triduum Paschalnego, choć trwają 
od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielka-
nocnej, wbrew pozorom nie trwają cztery, 
lecz trzy dni. Jest to związane z żydowską ra-
chubą czasu. Każde święto rozpoczyna się już 
poprzedniego dnia wieczorem po zachodzie 
słońca. 
Tak więc pierwszy dzień świętego Triduum 
Paschalnego rozpoczyna się od Mszy Wiecze-
rzy Pańskiej w czwartek a kończy Liturgią 
Męki Pańskiej w piątek jeszcze przed wieczo-
rem. Jest to zgodne z Ewangelią, która mówi, 
że Ciało Jezusa spoczęło w Grobie jeszcze 
przed nastaniem szabatu. 
Drugi dzień to czas liturgicznej ciszy i smut-
ku. Kościół nie sprawuje Mszy św., a Komu-
nię św. mogą przyjmować jedynie chorzy w 
domach i wierni w czasie wieczornej liturgii. 
Wieczorem kończy się "dzień żałoby". Rozpo-
czyna się trzeci dzień, w którym Chrystus 
zmartwychwstał. Nastaje święta Noc Zmar-
twychwstania, podczas której powstaje z 
martwych Chrystus Pan - Słońce, które nie 
zna zachodu. 
Noc Paschalna oraz cała Niedziela Wielka-
nocna to największe święto chrześcijańskie, 
pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obcho-
dzony w każdą niedzielę przez cały rok. ●  
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 Poniżej umieszczamy rozmyślanie du-

szy, która towarzyszy Jezusowi w noc pojma-
nia, sądu i zdrady. Zachęcamy do rozważenia 
podczas czuwania w Ciemnicy. 
 
Panie Jezu, dopiero co wszedłeś w obręb mu-
rów świętego miasta, skierowałeś swoje kroki 
do świątyni Jerozolimskiej. To tam u począt-
ku Twego ziemskiego życia przynieśli Cię Jó-
zef i Maryja. Tam powitali Cię Symeon i pro-
rokini Anna. Było to ponad trzydzieści lat 
wcześniej, ale to wtedy wypełniło się proroc-
two, że świątynia wypełniła się obecnością 
Boga, że właściwy Włodarz, przyszedł wziąć 
ją w posiadanie. Parę dni temu zapowiedzia-
łeś, że zostanie ona zburzona, że nie pozosta-
nie kamień na kamieniu - proroctwo to wy-
pełniło się. Pomimo wielu prób świątynia nie 
została odbudowana do dziś. A jednak mówi-
łeś, że w trzy dni odbudujesz ją na nowo - 
mówiłeś o świątyni swego ciała. Ty Jesteś 
prawdziwą obecnością Boga, Prawdziwą 
Świątynią w której mieszka Bóg. Chociaż 
właśnie teraz odczuwasz trwogę samotności, 
pustki, bezsensu, opuszczenia. Grzech nisz-
czy w nas świątynię Twojej obecności. Pustka 
nas przeraża, otaczają nas ramiona niepojętej 
grozy, nieogarnionej samotności, braku ko-
gokolwiek na kim można by się oprzeć. Ty w 
tym momencie wbrew uczuciom i trwodze 
trwasz na modlitwie. Czy tej nocy będziesz 
modlił się za mnie, gdy trwam w samotności i 
pustce spowodowanej przez moje grzechy? 

 
Panie Jezu czuwający w Getsemani. Może 
myślisz o owych 30 srebrnikach, za które wy-
da Cię za chwilę Judasz. To cena, którą otrzy-
mywał właściciel niewolnika, kiedy ten tracił 
zdrowie lub życie. Tyle okazałeś się wart. Jak 
nieużyteczny niewolnik, jak narzędzie pracy, 
jak przedmiot. Ale może również myślisz, że 
owe srebrniki oznaczały tego, który musiał 
mieć 30 zalet, by zostać królem Izraela? Czy 
jutro na Twoim krzyżu nie zawiśnie napis: 
Król Żydowski. Czy te srebrniki niewymow-

nie o tym świadczą? Jesteś Królem. Umarły 
niewolnik, który jest Królem. Jakie to 
sprzeczne połączenie - skrajności, które roz-
dzierają psychikę, ducha a w końcu i ciało 
rozpięte, teraz na ziemi, jutro na krzyżu. Ale 
czy nie powiedziałeś, że przyszedłeś pojednać 
to, co zostało rozdzielone? Niebo i ziemię? 
Człowieka i Boga? Czy pomyślisz dziś rów-
nież o mnie, gdy trwam w rozdarciu pomię-
dzy dobrem a złem? Gdy dopuszczam w sobie 
wątpliwości?  
 
Zapewne myślisz o samym Judaszu? Który 
będzie chciał srebrniki, za które Cię zdradził, 
oddać kapłanom. Może myślisz o tym, który 
zobaczy swoją winę, uzna swoją nędzę, bez-
sens swego czynu, ale nie będzie potrafił 
przyjąć Twego przebaczenia? Napisze potem 
Ewangelista, że powiesił się, a potem spadł 
głową w dół, i pękł na pół. Czy myślisz o tym, 
że to znak złamanego przymierza? Że zna-
kiem przymierza były przepołowione zwie-
rzęta, jako przestroga, przed niedotrzyma-
niem obietnic? Przepołowić się na pół, roz-
dzielić - jest na to jedno słowo: kryzys. Ono 
oznacza również sąd. Ty powiedziałeś, że nie 
przyszedłeś potępiać, lecz zbawiać. Że Twoja 
obecność jest sądem nad światem, lecz jest to 
sąd, który podnosi, a nie rzuca w dół. Ty nie 
oskarżasz. Pomóż, by nie sądził bez miłosier-
dzia siebie, ani innych. Bym jak Ty oddawał 
siebie i innych w ręce miłosiernego Ojca. 
 

Za chwilę, przyjdą, aby Cię pojmać. Judasz 
zdradzi Cię pocałunkiem - najprawdopodob-
niej w rękę, tak jak uczeń na znak szacunku i 
uznania całuje swego mistrza. Gest Judasza 
wyraża całe szyderstwo, z jakim brzydota 
udaje piękno, zło przebiera się w dobro, 
grzech gra miłość. Ile takiego szyderstwa mu-
siałeś znieść, również przeze mnie… Ile w 
moich czynach było owej przewrotności… 
Prorok Izajasz napisze: biada tym, którzy zło 
nazywają dobrem, a dobro złem, a potem do-
da: wszystkie nasze dobre czyny przed Nim 

Noc czuwania przy cierpiącym Jezusie 
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 są jak skrwawiona szmata..... 
Musiał Cię zdradzić pocałunkiem, bo w mro-
kach ogrodu Getsemani, niewielu rozpozna-
łoby w Tobie Boga. Niczym się nie wyróżnia-
łeś od innych - ukryty, dyskretny Bóg. Wielu 
o Tobie słyszało, lecz niewielu zbliżyło się do 
Ciebie na tyle, aby Cię poznać. Musiał Cię 
zdradzić przyjaciel. Czyż nie tak dziś wielu 
ludzi po raz pierwszy widzi oblicze Boga, po-
przez szyderstwo, wzgardę, kpinę i kłam-
stwo? Czy i ja się do tego nie przyczyniam? 
Ktoś spostrzega Twoje oblicze przez moje 
zdrady i kłamstwa, uczy się Twojego oblicza 
w szyderczym zwierciadle mojego życia.  
 
Za chwilę odbędzie się proces przed najwyż-
szym Arcykapłanem. O ile to co wydarzy się 
w nocy można tak nazwać. Może raczej bę-
dzie to zwykła narada ludzi, którzy podjęli 
swój własny morderczy plan… 
Proces powinien odbywać się w dzień. Powi-
nien zacząć się od obrony. Ten, kogo oskar-
żono, nie mógł świadczyć przeciwko samemu 
sobie. Nikt nie mógł być skazany bez świa-
dectwa postronnych świadków zgodnych ze 
sobą co do zeznań. A jednak nikt na to nie 
zważa. Prawo i Prawda pogrzebane są pod 
nawałem pragnień, emocji, gniewu, zawiści, 
zazdrości, lęku .... Czy właśnie one nie są dla 
mnie ważniejsze niż Prawda? Czy nie one są 
moimi Bogami, miara mojego życia? Czy o 
tym będziesz myślał dzisiejszej nocy? 
 
Panie Jezu, w czasie nocnego przesłuchania 
Sanhedryn będzie próbował sformułować akt 
oskarżenia. Żaden jednak ze świadków nie 
dostarczy wystarczającego dowodu. Ich ze-
znania będą ze sobą sprzeczne. Oskarżą Cię o 
próbę zburzenia świątyni, ale Ty niczego ta-
kiego nie powiedziałeś. Nie będą mogli Cię 
oskarżyć o to, że Jesteś Mesjaszem, bo nawet 
za to nie grozi kara śmierci. Zarzucą Ci, że 
nazwałeś się Synem Bożym, ale i wielu przed 
Tobą uczyniło to zgodnie z Pismem Świętym 
i nie stanowiło to żadnego przestępstwa. 
Chociaż nie wolno im, zapytają Ciebie, aby 
pochwycić Cię na czymkolwiek, co stanowiło-
by podstawę wydania Cię na śmierć. Może 
wtedy będziesz myślał o mnie - o tym ile razy 
szukałem wymówek, by Cię zdradzić, ile razy 
szukałem wytłumaczenia mojej słabości i 

grzechu. Może pomyślisz jak na siłę próbo-
wałem uargumentować moje odejście od 
Twych przykazań. Czy o tym będziesz myślał 
tej nocy? 
 
W czasie procesu strażnik świątynny uderzy 
Cię w twarz. Będziesz mógł ze słusznym gnie-
wem oddać mu ten cios. Możesz go siłą swe-
go słowa poniżyć, zemścić się, ale możesz 
również milczeć, nie zrobić i nie powiedzieć 
nic - jak ofiara losu. Ty jednak postąpisz ina-
czej. Nie będziesz się mścił, nie zniszczysz go 
słowem, ale też nie pozostawisz bez reakcji. 
Zapytasz: ,,dlaczego mnie uderzyłeś? Jeśli źle 
powiedziałem udowodnij, jeśli zaś dobrze, 
dlaczego mnie bijesz?". Konfrontacja, ale nie 
przemoc. Siła, ale nie gwałt. Odpowiedź, ale 
nie zemsta. Ile razy chciałbym zniszczyć 
grzeszników, złodziei, nieprawych, pysz-
nych...., ile siły gniewu włożył bym, w to, aby 
im odpłacić. Ale też ile razy nie powiedziałem 
nic, kiedy trzeba było, bo się bałem utracić 
korzyści, znajomych, lękałem się utraty zdro-
wia, dobrego imienia. Czy, stojąc tam przed 
Sanhedrynem, będziesz dziś myślał o tych 
moich grzechach?  
 
Nad ranem, gdy zdradzi Cię Piotr po raz trze-
ci zapieje kogut. Ale skąd w Jerozolimie ten 
ptak, skoro nie wolno było w obrębie miasta 
hodować, ani trzymać tych zwierząt. Dlacze-
go? Bo żydzi bali się, by grzebiące w ziemi 
ptaki, nie wydziobały robaków, które uczyni-
ły by miasto nieczystym. Czy to chciałeś prze-
kazać Piotrowi? Że ta noc, wyd0bęelzie z jego 
serca grzech, który jak robak lęgnie się w jego 
wnętrzu? A może chciałeś mu przypomnieć 
liturgiczne błogosławieństwo porannej mo-
dlitwy, które brzmi: Bądź pochwalony Panie, 
nasz Boże, Królu świata, który obdarzyłeś ko-
guta umiejętnością rozróżniania nocy i dnia". 
Ptak ma zdolność rozróżniania nocy od dnia, 
światła od ciemności - może ten, który ma 
być filarem Kościoła, jego trwałym funda-
mentem powinien o tym pamiętać? Rozróż-
niać światło od ciemności, dobro od zła? Czy, 
gdy nad ranem zapieje kogut, pomyślisz rów-
nież o mnie? Jak dobro mieszam ze złem, jak 
przesuwam granicie światła, by trwać w 
ciemnościach własnych pożądliwości. Czy po-
myślisz także o mnie, gdy zapieje kogut? ●  
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Dla dzieci 

 



  SPES 
 

    KWIECIEŃ 2022 r. 

 

Droga Krzyżowa 
 

Ukrzyżuj, Ukrzyżuj tak wołał tłum przed sądem Piłata 
Tak bardzo nienawidzili Króla tego Świata 

 
Nie chcieli patrzeć na Tego, co ludzkie grzechy gładził 

I niewidomego ze ślepoty i ciemności wyprowadził 
 

Nie znali Tego co chodzeniem obdarzył chromego 
I mową czystą obdarzył niemego 

 
Obcy im był Ten co dał roślinom korzenie 

I cudzołóstwo przebaczył Marii Magdalenie 
 

Nic nie znaczył dla nich Pan co Świat ten stworzył 
I każdemu człowiekowi Drogę do Nieba otworzył 

 
Krzyż ciężki na Święte Plecy Panu nałożyli 

A przy tym strasznie Króla Niebiosów i Ziemi tej lżyli 
 

W czasie drogi na Golgotę ostrymi biczami smagali  
Odpocząć Panu nawet na chwilę nie dali 

 
Gdy Go Matka na Drodze Krzyżowej Spotkała 

Głośno płacząc do Serca Swego przytulała 
 

Jednak były osoby co Panu Jezusowi Mu pomagały,  
Bo Mistrza Swego nad wszystko Ukochały 

 
Chociaż trzy razy Pan Jezus pod Krzyża ciężarem upadał 
To dla Zbawienia ludzkiego po trzykroć z ziemi wstawał 

 
Gdy Pana Jezusa na Golgocie Ukrzyżowali 

Dwóch łotrów razem z Nim na krzyżach powieszali 
 

Zły Gestas o uratowanie własnego życia Chrysta Pana prosił 
Dobry Dyzma natomiast o przebaczenie dla siebie modły wznosił 

 
Gdy wszyscy patrzyli jak Pan Życia kona 
Rozdarła się na dwoje Niebiosów zasłona 

 
Wtem Mesjasz na Krzyża Drzewie Życie Swe zakończył 

I Na wieki ze Swoim Ojcem w Niebie się połączył 
  

Po zdjęciu z Krzyża w Grobie Ciało Pana złożyli 
Józef z Nikodemem nabożnie Je uczcili 

 
Po trzech dniach okazało się że Grób Pański jest pusty 

Że nie ma tam nikogo tylko pogrzebowe chusty 
 

Pan jak pismo głosi z Grobu Żywy wstał 
I w ten sposób Tobie człowiecze życie wieczne dał 

 
Jezu Chryste Królu Wiecznej Chwały dziś prosimy Ciebie 
Abyś pozwolił nam kiedyś radować się z Tobą w Niebie 

 

    Marcin Janicki 

 



 

 

 


