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Idźmy i głośmy,
że Pan prawdziwie
zmartwychwstał
Drodzy Uczniowie Zwycięzcy Śmierci!
„Idźcie i głoście” – to obecne hasło roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Paschalne Święta; męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, jeszcze
dobitniej zachęcają nas do tego, aby iść i głosić, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. Chciałoby się za św. Pawłem, z jego entuzjazmem i gorliwością
apostolską powtórzyć: „Głosimy zatem Jezusa i to ukrzyżowanego, który
jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan, dla nas zaś Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą”. Niech zatem Zmartwychwstały Chrystus
ze swoim krzyżem – orężem zwycięstwa nad grzechem, piekłem i szatanem,
dodaje nam mocy i mądrości do dawania o Nim świadectwa we współczesnym świecie.
Niech wypełnia nas łaska Ducha Świętego, abyśmy jeszcze lepiej i radośniej głosili prawdę Bożą, że tak jak On, my również kiedyś zmartwychwstaniemy i razem z Nim będziemy przebywać w chwale.
Niech fakt pustego grobu Chrystusa napełnia nas
radością ze Zmartwychwstania Chrystusa i z prawdy,
że pomoże nam On powstać z każdego naszego grzechu i razem z Nim mieć udział w chwale Ojca.
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Drodzy
Bracia i Siostry
30 marca 2013

W

Ewangelii tej jaśniejącej nocy Wigilii Paschalnej
jako pierwsze spotykamy kobiety, udające się
do grobu Jezusa z olejkami, aby namaścić Jego ciało (por.
Łk 24, 1-3). Idą dokonać aktu litości, czułości, miłości,
tradycyjnego gestu wobec zmarłej drogiej osoby, podobnie jak czynimy to także i my. Chodziły za Jezusem, słuchały Go, czuły, że rozumiał ich godność i towarzyszyły
Mu aż do końca – na Kalwarii, a także w chwili zdjęcia
z krzyża. Możemy sobie wyobrazić uczucia, z jakimi szły
do grobu: pewien smutek, ból, gdyż Jezus je opuścił,
umarł, Jego życie się skończyło. Teraz powraca do wcześniejszego życia. Jednakże w kobietach trwała miłość,
i to właśnie miłość do Jezusa skłoniła je, by udać się
do grobu. W tym momencie dzieje się jednak coś zupełnie niespodziewanego, nowego, co wstrząsa ich sercem
i burzy plany, co wstrząśnie ich życiem. Widzą kamień
odsunięty od grobu, podchodzą bliżej i nie znajdują ciała Pana. Fakt ten wprawia je w zmieszanie, rodzi w nich
wątpliwości, mnóstwo pytań: „Co się dzieje?”, „ Jaki sens
ma to wszystko?” (por. Łk 24, 4). Czy i nam się to nie
zdarza, gdy dzieje się coś naprawdę nowego w codziennej rzeczywistości? Zatrzymujemy się, nie rozumiemy,
nie wiemy, nie wiemy jak z tym sobie poradzić. Nowość
często budzi w nas lęk, także nowość, którą przynosi
nam Bóg, nowość, jakiej Bóg od nas oczekuje. Jesteśmy
jak apostołowie z Ewangelii: często wolimy trzymać się
naszych pewności, zatrzymać się przy grobie, z myślą
o zmarłym, który ostatecznie żyje jedynie w pamięci historii jak wielkie postaci z przeszłości. Boimy się niespodzianek Boga. Bomy się niespodzianek od Boga! On zawsze nas zaskakuje!
Bracia i siostry, nie zamykajmy się na nowość, którą
Bóg pragnie wnieść w nasze życie! Często jesteśmy zmęczeni, rozczarowani, smutni, odczuwamy ciężar naszych

grzechów, myślimy, że nie podołamy? Nie zamykajmy się
w sobie, nie traćmy ufności, nigdy nie ulegajmy zniechęceniu: nie ma takich sytuacji, których Bóg nie mógłby
odmienić, nie ma takiego grzechu, którego nie mógłby
nam przebaczyć, jeśli się na Niego otworzymy.
Ale wróćmy do Ewangelii, do kobiet, i pójdźmy krok
naprzód. Zastają pusty grób, nie ma ciała Jezusa, wydarzyło się coś nowego, ale to wszystko niczego jeszcze
nie wyjaśnia: rodzi pytania, wprawia w zakłopotanie,
nie dając odpowiedzi. I oto dwaj mężczyźni w lśniących
szatach mówią: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,
5-6). To, co było prostym gestem, aktem dokonanym
niewątpliwie z miłości – udanie się do grobu – teraz
przemienia się w zdarzenie, w wydarzenie, które naprawdę zmienia życie. Nic nie jest już takie jak wcześniej, nie tylko w życiu tych kobiet, ale także w naszym
życiu i w dziejach ludzkości. Jezus nie pozostał martwy,
zmartwychwstał, Żyje! Nie powrócił po prostu do życia,
ale jest samym życiem, bo jest Synem Bożym, jest Żywy
(por. Lb 14, 21-28; Pwt 5, 26; Joz 3, 10). Jezus nie należy już do przeszłości, ale żyje w teraźniejszości i jest
ukierunkowany ku przyszłości, jest wiecznym „dzisiaj”
Boga. I tak nowość Boga ukazuje się oczom kobiet,
uczniów, nas wszystkich: jako zwycięstwo nad grzechem, złem, śmiercią, nad tym wszystkim, co gnębi
życie i czyni je mniej ludzkim. To właśnie jest orędzie
skierowane do mnie, do ciebie, droga siostro i drogi
bracie. Jakże często potrzebujemy, aby Miłość nam
powiedziała: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Problemy, troski dnia powszedniego sprawiają,
że skłonni jesteśmy zamknąć się w sobie, w smutku,
zgorzknieniu... a tam jest śmierć. Nie szukajmy tam,
Tego, który żyje!
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Zgódź się więc, aby zmartwychwstały Jezus wszedł
w twoje życie, przyjmij Go jak przyjaciela, z ufnością: On jest
życiem! Jeśli dotąd byłeś od Niego daleko, zrób mały krok
– przyjmie cię z otwartymi ramionami. Jeśli jesteś obojętny
– zaryzykuj: nie rozczarujesz się. Jeśli zdaje ci się, że trudno
za Nim iść, nie lękaj się, powierz się Jemu, bądź pewien,
że On jest blisko ciebie, jest z tobą i obdarzy cię pokojem,
którego szukasz, i siłą, by żyć tak, jak On chce.
Jest jeszcze jeden, ostatni prosty element, na który
chciałbym zwrócić uwagę w Ewangelii tej pełnej światła
Wigilii Paschalnej. Kobiety spotykają się z nowością Boga:
Jezus zmartwychwstał, On Żyje! Ale w obliczu pustego
grobu i dwóch mężczyzn w lśniących szatach ich pierwszą reakcją jest strach: „pochyliły twarze ku ziemi” – pisze św. Łukasz – nie miały nawet odwagi patrzeć. Kiedy
jednak usłyszały wieść o zmartwychwstaniu, przyjmują ją
z wiarą. Dwaj mężczyźni w lśniących szatach wypowiadają fundamentalne słowa: „Przypomnijcie sobie, jak wam
mówił, będąc jeszcze w Galilei (…). Wtedy przypomniały
sobie Jego słowa” (Łk 24, 5. 6. 8). Jest to zachęta, aby

KDM

wzór do naśladowania
wśród krakowskich parafii

P

odczas wizytacji biskupa Szkodonia swoją działalność
zaprezentowały wszystkie grupy dziecięco – młodzieżowe działające w parafii. Wśród nich także Karmelitańskie Dzieło Miłosierdzia, które jest pokłosiem działalności
wolontariuszy podczas Światowych Dni Młodzieży (więcej pisaliśmy o tym w numerze styczniowym). Ksiądz biskup z uwagą wysłuchał, jak wprowadzamy w czyn słowa
z Biblii: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Bardzo spodobała mu się inicjatywa realizacji 14. uczynków miłosierdzia
przez parafian, tym bardziej, że grupa z sukcesem jest już
na półmetku! Zostaliśmy poproszeni o podzielenie się swoim doświadczeniem z krakowskimi parafiami, gdzie często
zapał po ŚDM powoli stygnie, nie pozostawiając po sobie
trwałych owoców. Chcemy zachęcić innych do formowania grup na wzór naszej, w parafiach, które chcą wypełniać prośbę papieża Franciszka, aby zejść z kanapy i zacząć
działać. Zachęcamy do przyłączenia się do nas. Spotkania
KDM odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca w Eliaszówce o g. 19:00. Najbliższe już 29 marca! Przyjdź do nas
i razem bądźmy ambasadorami miłosierdzia!

Światowe Dni Młodzieży znów w Krakowie!

O ŚDM słyszał już każdy w naszym mieście, a z pewnością także i w kraju. Ale już mniej znane jest to,
że oprócz organizowanych co 2-3 lata światowych spotkań z papieżem, co roku odbywają się Diecezjalne Dni
Młodych w Niedzielę Palmową. W naszej parafii 9 kwiet4

wspominać spotkanie z Jezusem, Jego słowa, Jego gesty,
Jego życie. To właśnie owo wspominanie z miłością przebywania z Mistrzem prowadzi kobiety do przezwyciężenia wszelkiego lęku i do niesienia wieści o zmartwychwstaniu apostołom i wszystkim pozostałym (Łk 24, 9).
Trzeba pamiętać o tym, co Bóg uczynił dla mnie, dla nas,
pamiętać o przebytej drodze – to właśnie otwiera szeroko serce na nadzieję na przyszłość. Uczmy się pamiętać
o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu.
W tę Noc światła, przyzywając wstawiennictwa
Dziewicy Maryi, która zachowywała każde wydarzenie
w swym sercu (Łk 2, 19. 51), prośmy, aby Pan dał nam
udział w swoim Zmartwychwstaniu: niech nas otwiera
na swoją nowość, która przemienia, na niespodzianki
Boga. Niech nas czyni ludźmi zdolnymi do pamiętania
o tym, czego On dokonuje w naszych dziejach osobistych i dziejach świata. Niech sprawi, abyśmy potrafili
odczuwać Go jako żyjącego, żywego i działającego pośród nas. Niech nas uczy każdego dnia, byśmy nie szukali
wśród umarłych Tego, który żyje. Nie się tak stanie.

nia zostanie zorganizowany kiermasz wielkanocny,
z którego dochód będzie przeznaczony na pokrycie części kosztów wyjazdu młodzieży z naszej parafii na ŚDM
do Panamy, gdzie w styczniu 2019 roku papież znów
spotka się z młodzieżą z całego świata. Wyjazd ten wiąże się jednak z dużymi kosztami, dlatego chcemy, aby
najaktywniejszym wolontariuszom móc go dofinansować. Będzie to forma podziękowania za ich trud włożony w przygotowania ŚDM w naszej parafii, ale także docenienie wytrwałości przy dalszej działalności w ramach
Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia.

Co za nami – co przed nami…

Prężnie działająca grupa Karmelitańskiego Dzieła
Miłosierdzia od początku nowego roku spełniła już dwa
uczynki Miłosierdzia: w lutym „Spragnionych napoić”
(zbiórka funduszy na budowę studni w Republice Środkowoafrykańskiej) oraz w marcu „Nagich przyodziać”
(zbiórka odzieży). Przed nami kolejne, do których przyłączenia się zachęcamy wszystkich parafian. 1 kwietnia
(sobota) wypełnimy uczynek „Umarłych pogrzebać”, idąc
na Cmentarz Rakowicki i sprzątając opuszczone groby
lub groby osób nieznanych – spotkanie pod bramą cmentarza od strony ul. Rakowickiej o godzinie 11:00. Natomiast 8 kwietnia (sobota) w Eliaszówce o godzinie 12:00
będziemy przygotowywać stroiki, które będą sprzedawane w Niedzielę Palmową 9 kwietnia (niedziela).
Hanna Przegon
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Pokora i mądrość

połączyły się ze świętością
J

ózef to święty, który mocno stąpał po ziemi, lecz głowę miał
w niebie, a serce dla człowieka.
Nie poddawał się współczesnym
modom. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w każdym
domu wisiał na ścianie obraz Świętej Rodziny. W Józefie upatrywano
szczególnego opiekuna w trudach
dnia codziennego. Być może dlatego, że Jego życie przepełnione
było męką. O dziwo nic nie skłoniło
Józefa do zboczenia z drogi Bożej.
Sięgał po najbliżej leżące narzędzia
– nie stolarskie, ale duchowe. Jednym z nich niewątpliwie była pokora. Jego życie z Maryją to najbardziej
tajemniczy i najpiękniejszy okres,
pomimo smutnej nocy egipskiej,
która przemierza wieki. Perfekcja
Józefa jest krucha. Zdumiewające,
że najpiękniejsze chwile jego życia
oscylują między smutkiem, samotnością a pogodnym szczęściem. Jest
wsparciem dla wszystkich, którzy
nie zawsze są szczęśliwi w miłości.
Życie Józefa udowadnia, że szczęście na ziemi jest możliwe. Dla niego
mniej znaczy więcej. Nie uskarża się,
że jest ciężko. W głowie świętego
Józefa każdego dnia przed oczyma
rysuje się introspekcja. Józefowi zawsze przychodzi na myśl jeden i ten
sam obraz: trudna, kamienista droga
do góry. Może zdarzają się upadki, a jego kolana są zakrwawione.
To zapowiedź! Podnosi się jednak
i idzie dalej, aż do Egiptu. Codziennie wyśpiewując psalm wygnańca:
„Popiół jem zamiast chleba, a napój
mieszam ze łzami” (Ps 102). Mówi
mało, ale jeśli mówi, to jest to głos
istoty ludzkiej, która ma nam do powiedzenia coś ważnego, choć może
„naiwnego”: świat tańczy do melodii
diabła, ale to nie powód, żeby zrezygnować z poszukiwania i dawania
świadectwa Prawdzie.

Gdy znajduje dwunastoletniego
Jezusa w świątyni, nie usiłuje opisać
swego szczęścia, choć jego poruszenie się wzmaga. Wszelkie próby
wyjaśnienia, pomniejszyłby tylko odczucie radości. Z pewnością Józef widział „dziwne” rzeczy na niebie. Ich
dom w Nazarecie był istnym niebem.

Wiek XXI potrzebuje
świętych Józefów!

W bazylice karmelitańskiej /po
lewej stronie nawy głównej/ znajduje się kaplica poświęcona św. Józefowi z obrazem ufundowanym
przez mieszczanina Józefa Wróbla
około roku 1678. Na obrazie widać
zielone łąki na tle gór. Józef w lewej
ręce trzyma lilię, symbol czystości,
zaś prawą trzyma dwunastoletniego Jezusa Chrystusa. Dwunastoletni
Jezus zaś prawą rączką trzyma kij
wyobrażający laskę, symbol władzy
królewskiej, oraz kilka zerwanych
po drodze kwiatków wiosennych.
Artyści wyobrażali cnoty i występki
w sposób symboliczny jak: rośliny,
kwiaty, kamienie. Ogród bracia karmelici porównywali zawsze do raju.
Trawa zawsze pojawia się pod stopami sprawiedliwych, a im bliżej rajskich schodów, tym roślin jest więcej i są bujniejsze. Kwiaty stanowią
ozdobę wesela i nadejście Oblubieńca, w teologii utożsamianego z Chrystusem. Fiołki symbolizują pokorę
i życie ascetyczne, stokrotka to symbol skromności. Fioletowa barwa
orlika przypominała o cierpiących,
cesarska lilia była symbolem przelanej krwi męczeńskiej. Symbolikę
kwiatów dopełnia symbolika kamieni. W średniowieczu święcono szlachetne minerały w święto Objawienia Pańskiego. Towarzyszyła temu
modlitwa świętego Jana Ewangelisty
i jego Objawienie, a brzmiała następująco: „ …ukazałaś (mu), że Niebie-

skie Miasto Jeruzalem zbudowane
jest na cnotach, które wyrażały one
kamienie...”. Przypomnijmy, że diamenty utożsamiano z Chrystusem,
który ufnie znosi wszystkie cierpienia. Szafir był symbolem ludzi miłujących rzeczy niebieskie (taka interpretacja znana jest między innymi
z listu Innocentego III od Jana bez
Ziemi). Rubin czy krwawnik, czyli
wszystkie kamienie barwy czerwonej, oznaczały miłość i ofiarę. Perły
były symbolem czystości duszy. Artysta celowo ograniczył się do minimum symboliki. Dla świętego Augustyna szlachetnymi kamieniami byli,
w szerokim sensie, wierzący i cały
Kościół. Można przypuszczać, że tak
mała ilość symboli na obrazie w bazylice karmelitańskiej podyktowana
była ograniczeniem się tylko do wymiaru liturgicznego. Nie wchodząc
w szczegóły warto zwrócić uwagę,
że Jezus w sposób pewny boso stąpa po ziemi. Ma się wrażenie, jakby
to dwunastoletni Jezus prowadził
swojego Opiekuna. To złudzenie…
bo ciągle towarzyszą Józefowi słowa:
„ Józefie, synu Dawida, nie bój się
wziąć do siebie Maryi twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest
to, co się z Niej poczęło” (Mt 1,20).
Zdaje się, że Józef jest „jednocześnie” i w niebie, i na ziemi; a to dzięki Chrystusowi. Wierzchnie nakrycie
Józefa w kolorze purpury jest jakby
dopełnieniem i zapowiedzią Golgoty. U Józefa pokora i mądrość połączyła się ze świętością. Józef otwiera nowy rodzaj komunikacji między
Bogiem a człowiekiem. On nigdy nie
opuścił dorastającego Jezusa. Osobista więź z Bogiem, któremu Józef
z całych sił służył, może być ponownie inspiracją dla każdego w rozwoju duchowym oraz okazją do powierzenia się każdego dnia Jego opiece.
br. Janusz, karmelita
5
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Strach przed mazurkiem
J

uż niedługo rozpoczniemy Wielki Tydzień. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to czas
wyjątkowy, poprzedzający bezpośrednio najważniejsze dni w roku liturgicznym: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, czyli Święte Triduum Paschalne. Jednak ta świadomość bardzo
często nie idzie w parze z głębokim duchowym przeżyciem tego szczególnego okresu. Spośród
wszystkich czynników, które mają wpływ na taki stan rzeczy, dwa wydają mi się o tyle ważne,
że można im stosunkowo łatwo zaradzić. Ujmując rzecz skrótowo: to strach przed mazurkiem
(a właściwie przed brakiem mazurka) i przytłoczenie smutkiem wobec tajemnicy Męki Pańskiej.
W Wielkim Tygodniu nasze myśli koncentrują się w dużej mierze
na przygotowaniach do Świąt – kiedy najlepiej wziąć urlop? Kiedy zrobić zakupy, żeby nie było kolejek
i żeby ze wszystkim zdążyć? Co najpierw: mazurek czy makowiec? Jak
tu jeszcze znaleźć czas na wspólne
malowanie pisanek? I w ogóle, co
to będzie, jak nie zdążę z tym mazurkiem...? Nie chcę pisać, że „to też
są ważne sprawy, ale...”. To nie są
ważne sprawy. Nie tak ważne jak to,
czego uczestnikami będziemy mogli się stać w te trzy święte dni Triduum. Kiedyś, będąc w Częstochowie, uczestniczyłem w Mszy Świętej
– akurat nie na Jasnej Górze. Była
wtedy czytana Ewangelia, w której
Jezus mówił: „Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało,
czym macie się przyodziać” (Łk 12, 22).
Komentując te słowa, celebrans mówił mniej więcej w taki sposób: „To
wydaje się bardzo rozsądne – trzeba się troszczyć, ale nie za bardzo,
bez przesady. Ale kiedy sięgniemy
do oryginału greckiego, ze zgrozą
stwierdzimy, że nie ma tam słowa
6

„zbytnio”. To jedynie łaskawi tłumacze dodali nam to słowo do tekstu
czytanego w czasie Mszy Świętej”.
Takie całkowite zawierzenie Bogu,
tak aby wobec każdego niespodziewanego czy trudnego zdarzenia mówić
„Jezu, ufam Tobie”, z pokojem i nadzieją graniczącą z pewnością – jest
to być może miara największej świętości, jaką przy łasce Boga może osiągnąć człowiek. Właśnie do tego wzywa nas Jezus, aby pomyśleć przede
wszystkim o Nim i o naszej z Nim
więzi. Tylko wtedy nasze zabieganie
o oprawę Świąt będzie na właściwym
miejscu. Nie będzie dla nas źródłem
niepokoju i zmęczenia, ale stanie się
okazją do tego, aby okazać miłość
Bogu i naszym bliskim. Może podam
przykład z własnego doświadczenia.
Ostatnie dni Wielkiego Postu w naszym domu rodzinnym przez wiele
lat były wyczerpującą gonitwą, żeby
zdążyć z umyciem okien i podłóg, wysprzątaniem półek w kuchni itp. Moja
mama przez kilka dni piekła makowce, mazurki, serniki, orzechowce, bułeczki drożdżowe z mięsem, bułeczki
z makiem... Pod koniec każdego z dni

Triduum w pośpiechu i zmęczeni udawaliśmy się jeszcze na liturgię. Nie zawsze szliśmy wszyscy razem – nie raz
zdarzało się, że ktoś, wyczerpany całym dniem lub przytłoczonym rzeczami jeszcze niezrobionymi, zostawał
w domu. Zmęczeni i zdenerwowani
kłóciliśmy się, obwinialiśmy o to,
co się nie udało. O pisankach w ogóle
nie było mowy... Odetchnąć mogliśmy
dopiero w czasie niedzielnego śniadania. Ale rany, jakie sobie zadaliśmy
w ciągu tych dni, bolały jeszcze potem. Choć ostatecznie „wszystko było
zrobione”, to Święta takie nikomu się
nie podobały – szczególnie zaś Bogu.
Z czasem ta niezdrowa sytuacja
uległa zmianie. Makowców ostatecznie nie musi być tak wiele. Okna?
Cóż, przyjemnie jak są czyste, ale gdy
brakuje sił i czasu, to lepiej zostawić je takie, jakie są. Można je umyć
za tydzień, a zaoszczędzony czas poświęcić na modlitwę, spotkanie z bliskimi, odpoczynek lub na wspólne
uczestnictwo w liturgii. A Jezus mówi
tak: makowców w ogóle nie musi być.
Okna mogą być brudne. Mówi do nas
jak do Marty: „Troszczycie się i niepo-
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koicie o wiele, a potrzeba tylko jednego” (Łk 10, 41). To Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem (J 11, 25).
Jeśli szukamy pokoju, radości, wyrwania się z trudu codziennego życia,
jeśli po prostu chcemy żyć pełnią życia, to nie znajdziemy tego w makowcach, czystych oknach, wśród przyjaciół, w pieniądzach, przyjemnościach
czy własnej satysfakcji... Tylko Jezus
może dać nam takie życie i aby nam
je podarować zachęca nas do tego,
aby przyjść do niego: „Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mt 11, 28). Szczególnie powinniśmy wziąć sobie te słowa do serca
właśnie w czasie Świętego Triduum,
kiedy w czasie liturgii urzeczywistniać się będą najcudowniejsze wydarzenia w dziejach świata – nasze
odkupienie przez Najświętszą Ofiarę,
jaką Jezus złożył z samego siebie, aby
nas usprawiedliwić i obdarować nas
wiecznym życiem.
Chciałem podzielić się jeszcze
jedną myślą dotyczącą nadmiernego
zabiegania wokół przedświątecznych przygotowań. To, co najbardziej nas obciąża, wcale nie pochodzi
od Jezusa. Niektóre nasze tradycje,
choć wiążą się ze Świętami, dawno
już oderwały się od osoby Jezusa
i niekiedy stają się wręcz przeszkodą
na drodze do spotkania z Nim. W takiej właśnie sytuacji byli współcześni
Jezusowi Żydzi – dużo uwagi i sił duchowych, psychicznych i fizycznych
poświęcali zachowywaniu bardzo
wielu nakazów, zakazów, zaleceń
i tradycji, które sami wymyślili. Tak
silnie się do nich przywiązali – a przy
tym te tradycje były takie „święte
i pobożne” – że życie zgodne z wolą
Boga utożsamiali z wypełnianiem
tych rytuałów – np. myciem garnków. Nie zorientowali się przy tym,
że to właśnie Jezus jest Mesjaszem,
na którego wyczekiwali od wieków.
Jezus wyraźnie sprzeciwiał się temu
skupieniu na tradycyjnych rytuałach:
„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym jest daleko ode Mnie (…)
Znosicie słowo Boże przez waszą
tradycję, którąście sobie przekazali.” (Mk 7, 6.13). Na pewno możemy
stwierdzić, że mazurki i szklane okna

nie były znane szerzej w czasach Jezusa. Co więc jest najważniejsze, aby
dobrze przeżyć Wielki Tydzień?
Zwracając uwagę Marcie, na jej
nadmierne zatroskanie o sprawy drugorzędne, Jezus wskazuje jej postawę właściwą – to postawa jej siostry
Marii, która siedziała u stóp Jezusa
zasłuchana w Jego słowa. Trzeba
więc przyjść do Jezusa i wsłuchać się
w to, co nam mówi. Szczególnym
przygotowaniem do dobrego przeżycia czasu Wielkiego Tygodnia są
rekolekcje. Warto zarezerwować sobie czas na rekolekcje i tak zaplanować tych kilka dni, aby móc w nich
uczestniczyć. Rekolekcje odbywają się praktycznie w każdej parafii,
niektóre nawet w ostatnich dniach
przed Wielkim Tygodniem. Aby móc
spotkać się z Jezusem, warto zatroszczyć się o przedłużoną modlitwę w ciągu dnia i o uczestnictwo
w sakramencie pojednania i Komunii
Świętej. Z pewnością warto również
świętować całe Triduum Paschalne.
Liturgia Triduum jest bardzo piękna i bogata, absolutnie wyjątkowa
pod tym względem na tle wszystkich
innych świąt w ciągu roku – opatrzona komentarzem jest wspaniałą okazją do tego, aby posłuchać tych słów,
które Bóg kieruje specjalnie do nas
w głębi naszych serc.
Ale jeszcze jest ta druga przeszkoda, o której wspomniałem na początku – przytłoczenie smutkiem wobec
tajemnicy brutalnej męki i śmierci
Jezusa. Śledząc przebieg Jezusowej
Paschy w ciągu kolejnych dni Triduum stajemy przed historią zdrady,
kłamstw, niesprawiedliwego wyroku
i bezwzględnej, okrutnej egzekucji. Wielki Tydzień niekiedy wydaje
nam się po prostu straszny, a przynajmniej strasznie smutny. Służba
liturgiczna od ponad miesiąca chodzi ubrana na fioletowo, odprawiamy Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale,
a wszystkie pieśni – oczywiście w tonacjach molowych – mówią o grzechu, śmierci i cierpieniu. W Wielki
Czwartek milkną organy i dzwonki,
rozbrzmiewa niepokojący stukot kołatek. Wielki Piątek staje się jakby
kulminacją tego misterium smutku,
kiedy adorujemy krzyż i wpatruje-
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my się z pokrwawione, martwe ciało
Jezusa. Czy naprawdę męka i śmierć
są centrum chrześcijaństwa? Oczywiście nie, jest nim przecież Zmartwychwstanie. Skoro tak, to czy nie
powinniśmy przeżywać wspomnienia
męki i śmierci właśnie w kontekście
Zmartwychwstania? Jestem przekonany, że Triduum Paschalne powinno
być przede wszystkim czasem nie
strachu i smutku, lecz wdzięczności.
Gdy Jezus bardzo zachęcał i prosił, aby rozważać Jego Mękę, nie
robił tego po to, abyśmy dali się
ponieść płytkim emocjom strachu,
oburzenia czy współczucia wobec
takiego okrucieństwa. Na tym łatwo się zatrzymać – można bardzo
współczuć komuś i przy tym wcale
nie zbliżyć się do niego ani o krok.
Oprócz serdecznego współczucia
prawdziwie cierpiącemu Jezusowi
– nadal cierpiącemu z powodu odrzucenia przez tylu ludzi – to rozważanie może nam pomóc dostrzec
i docenić miłość Jezusa do nas, przez
którą podjął on tak straszliwe cierpienie. Spróbujmy zatem przeżyć
Triduum Paschalne nieco inaczej...
Postarajmy się skupić na dziękowaniu Bogu. W Wielki Czwartek podziękujmy za kapłanów i ich posługę, za wszystkie sakramenty, dzięki
którym odzyskujemy siły. W naszym
kraju dostęp do spowiedzi czy Komunii Świętej jest tak powszechny,
że zapominamy o tym, że są miejsca, gdzie Msza Święta odprawiana
jest raz na kilka miesięcy. W Wielki
Piątek, zadumajmy się nad tym, jak
bardzo Jezus musi kochać każdego
z nas, że dla odpuszczenia naszych
grzechów przyjął tak makabryczny
los. Nie dajmy się pogrążyć w atmosferze beznadziei, ale pozwólmy sobie na to, aby poczuć się kochanymi
– aż do śmierci! W Wielką Sobotę
zaś udajmy się na liturgię Wigilii Paschalnej pełni podziwu dla niezwykłej mocy Boga, który sprawił, że zabity Człowiek ożył na nowo i żyje już
wiecznie. Postarajmy się wypełnić
nasze serce nadzieją na spełnienie
Bożej obietnicy – że i my ożyjemy,
aby żyć już wiecznie bez żadnego
zła, cierpienia, zmęczenia i strachu...
Paweł Szeptyński
7
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Wizytacja kanoniczna
24–28 lutego 2017

W dniach 24-28 lutego br. w naszej parafii gościliśmy J.E.
Ks. Biskupa Jana Szkodonia, który dokonywał kanonicznej wizytacji naszej parafii. Przez kolejne dni Ekscelencja Ks. Biskup odwiedzał szkoły, szpitale oraz wszystkie
Zgromadzenia Zakonne mieszkające na terenie naszej

8

parafii. Uroczyste rozpoczęcie wizytacji nastąpiło w sobotę podczas Mszy św. o godz. 19.00. Głównym dniem
wizytacji była niedziela, kiedy to Ks. Biskup podczas
każdej Mszy św. zwracał się do wiernych. Wizytacja była
dla nas wszystkich czasem modlitwy i łaski.
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Kaplica
Ukrzyżowania
Pańskiego

okresie Wielkiego Postu szczególną uwagę przykuwa obraz ołtarzowy umieszczony na zasuwie.
Ukrzyżowany Chrystus pośród dusz w czyśćcu został
namalowany przez Kazimierza Mołodzińskiego w 1767
roku. Również z tego okresu pochodzi późnobarokowy
ołtarz umieszczony w północnej nawie kościoła obok
wejścia do zakrystii. Jest to kaplica Ukrzyżowania. Dzisiaj ze względu na dominujące dwa obrazy, ustawione
na ołtarzu, niełatwo znaleźć pierwotne jej założenie,
które czytelne było jeszcze przed wojną.
Po krótkiej refleksji zauważymy elementy składające się w jedną ikonograficznie całość. Szczególnie zwracają uwagę dwie polichromowane rzeźby, ustawione
na konsolach po bokach ołtarza: św. Weroniki z chustą
i św. Longina z włócznią. Flankowały one dawniej obraz
Ukrzyżowania Chrystusa pochodzący jeszcze z XVII wieku. Dodatkowo dekorację rzeźbiarską dopełniała ustawiona na mensie rzeźba Piety. To niewielka około
60-centymetrowa figura przedstawiająca Maryję siedzącą na skale, na której kolanach spoczywa Chrystus. Pomimo, że brak dokumentacji archiwalnej pozwalającej
na dokładne datowanie i określenie autorstwa tego ołtarza, historycy sztuki widzą w tym ołtarzu cechy charakterystyczne dla twórczości Wojciecha Rojowskiego,
który znany jest z prac w kaplicy brackiej. W 1929 roku
przebudowano skrzynię mensy ołtarzowej, przeszkolono
ją i umieszczono we wnętrzu posąg zmarłego Chrystusa
(grób Chrystusa dawniej był po prawej stronie tego ołtarza). W ten sposób ołtarz tworzył narrację: od ukrzyżowania, poprzez zdjęcie z krzyża, po złożenie do grobu.

Uzupełnieniem kompozycyjnym i ikonograficznym
ołtarza Ukrzyżowania są freski na ścianach kaplicy. Pierwotne barokowe nie były widoczne już w XIX wieku
i w 1933 roku, podczas wielkiej konserwacji kościoła,
Zbigniew Przebindowski namalował nowe freski w stylu impresjonistycznym. Po lewej stronie widzimy u góry
kuszenie Chrystusa, a poniżej modlitwę w Ogrojcu.
Po drugiej stronie, nad wejściem do zakrystii, przedstawiona jest scena cierniem ukoronowania, obramiona
po bokach pasami dekoracji ornamentalnej. Gdy podniesiemy głowę ujrzymy na sklepieniu kaplicy Golgotę z pustymi krzyżami, pod którymi widoczne są atrybuty Męki
Pańskiej. Obecna polichromia pochodzi z l. 1964-1965,
kiedy została przemalowana przez J. Nawałko.
Dawne inwentarze opisywały, że na obrazie zawieszone były wota od osób, które przy tym ołtarzu modląc się,
cudownej doznały łaski. Modlitwie i głębszej refleksji przy
tym ołtarzu pomagał z pewnością wystrój kaplicy. Aby
lepiej zrozumieć to założenie ideowe, możemy przyjrzeć się wydanej w latach 30. XX w. pocztówce, która
ukazuje całość kompozycji.
Po drugiej wojnie światowej zaistniała potrzeba
umieszczenia w ołtarzu słynących łaskami wizerunków
Matki Bożej i św. Tadeusza Judy, które ewakuowano z zamkniętego klasztoru we Lwowie. Wówczas wyjęto dwa
elementy kompozycji: obraz Ukrzyżowania (obecnie
w korytarzu dormitorium) i Pietę (w muzeum).
Szymon Sułecki
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Kochane Dzieci!!!
Powoli kończy się Wielki Post, który przygotowuje nas na najważniejsze (!) Święta w całym roku, ważniejsze nawet
od Bożego Narodzenia. Tak, tak, myślę, że dobrze się domyśliliście – chodzi o WIELKANOC. Tylko dlaczego jakaś noc
jest wielka? Co się wtedy wydarzyło? Otóż chodzi o noc, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Dobrze wiemy z nabożeństw Drogi Krzyżowej, że Pan Jezus dużo cierpiał i umarł przybity do krzyża, że później pochowano Go w grobie. Jednakże tej wspaniałej – Wielkiej Nocy – Pan Jezus pokonał śmierć. Wyszedł żywy z grobu i ostatecznie pokazał, że Bóg
silniejszy jest od diabła i od śmierci. Chrześcijanie na całym świecie przypominają sobie to wydarzenie we wszystkie
niedziele w ciągu roku, a najbardziej w Wielkanoc. Życzę Wam i Waszym Rodzinom wiele radości i dobroci z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Na następnych stronach jak zwykle kilka zadań. Rozwiązujcie je i przynoście rozwiązania na dziecięce Msze Święte w niedziele o godz. 1100. Nagrodę wręczymy 23 kwietnia. Powodzenia!!!

A czy wiecie, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym?
Chleb we wszystkich
kulturach ludzkości
był i jest pokarmem
podstawowym, niezbędnym do życia.
Gwarantował dobrobyt i pomyślność. Wśród chrześcijan zawsze
był symbolem nad symbolami
- przedstawia bowiem Ciało Chrystusa.
Jajko jest dowodem
odradzającego się życia, symbolem zwycięstwa nad śmiercią.
Tę symbolikę rozpowszechnili w Polsce niemieccy zakonnicy. Wywodzi się ona z dawnego zakazu spożywania jaj podczas
Wielkiego Postu. Jajka na stół powracały ponownie w Wielkanoc.
Sól to minerał życiodajny, dawniej posiadający moc odstraszania wszelkiego zła. Bez

soli nie ma życia. To także oczyszczenie, samo sedno istnienia i prawdy.
Stąd twierdzenie o „soli ziemi”, jak
to w Kazaniu na Górze powiedział
Chrystus o swoich uczniach.
Wędlina
zapewnia
zdrowie i płodność,
a także dostatek, bo
przecież nie każdy
mógł sobie pozwolić
na ten szczególny pokarm. Kiedyś
był to choćby plaster szyneczki,
a od XIX wieku słynna polska kiełbasa.
Ser jest symbolem zawartej przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody, a przede
wszystkim
stanowi
gwarancję rozwoju stada zwierząt
domowych. Ser jest bowiem produktem mlecznym, pochodzącym
od krów, owiec i kóz.

Chrzan zawsze był
starym ludowym znamieniem
wszelkiej
siły i fizycznej krzepy.
Współdziałając z innymi potrawami zapewniał ich skuteczność.
Ciasto do koszyka
ze święconką weszło
ostatnie, jako symbol
umiejętności i doskonałości – zapewne głównie jako popis domowych
gospodyń. Ciasto reprezentowane
było głównie przez wielkanocne
baby, a ich nieudany wypiek był
wielką kompromitacją. Poza tym winien to być zawsze wypiek własny,
domowy, a nie kupiony w ciastkarni.
Wystarczy zwykła domowa drożdżówka.

o. Adam
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ELIASZU, WIELKI POST JEST TAKI SMUTNY.
WSPOMINAMY TYLE OKROPNYCH RZECZY, KTÓRE
SPOTKAŁY PANA JEZUSA.

JAK CIEPŁO! CHYBA WRESZCIE
NADCHODZI WIOSNA.

A NA DODATEK CIĄGLE
JEST ZIMNO I MOKRO.

CHODŹ ZA MNĄ, KARMELKU.
CHCIAŁBYM CI COŚ POKAZAĆ.
W TAKI SPOSÓB BÓG POKAZUJE
NAM, ŻE PO KAŻDYM NIESZCZĘŚCIU
CZEKA NAS WIELKA RADOŚĆ. TO NIE
SMUTNY WIELKI PIĄTEK JEST
NAJWAŻNIEJSZY W WIELKIM POŚCIE,
ALE ŚWIĘTA WIELKANOCNE, KTÓRE
SĄ PEŁNE RADOŚCI.

WŁAŚNIE TAK, KARMELKU. CAŁA
PRZYRODA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA.

OJEJ!

BARDZO BOLI
MNIE NOGA.

NIE MARTW SIĘ,
ELIASZU, ZANIOSĘ
CIĘ DO KLASZTORU!
KARMELKU, JESTEŚ MAŁYM OSIOŁKIEM,
A JA NIE WAŻĘ MAŁO. WYSTARCZY,
ŻE ZAWOŁASZ POMOC.

NIE... JESTEŚ MOIM
PRZYJACIELEM, WIĘC
CHCĘ CI POMÓC...
14

ELIASZU, TERAZ ROZUMIEM DLACZEGO PAN
JEZUS ZGODZIŁ SIĘ TAK WIELE DLA NAS
CIERPIEĆ. TO DLATEGO, ŻE JEST NASZYM
NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM I CHCE NAM
POMÓC, KIEDY ZROBIMY COŚ ZŁEGO.
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Komentarze biblijne
2 kwietnia
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej
siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana
olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat,
Łazarz, chorował. Siostry, zatem posłały do Niego
wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz».
Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza
ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn
Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę
i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie,
pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero
potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów
do Judei». Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero, co
Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?»
Jezus im odpowiedział: «Czyż dzień nie liczy dwunastu
godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się,
ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś
chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła».
To powiedział, a następnie rzekł do nich: «Łazarz,
przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić». Uczniowie
rzekli do Niego: «Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje».
Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało,
że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział
im otwarcie: «Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie
tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli.
Lecz chodźmy do niego». A Tomasz, zwany Didymos,
rzekł do współuczniów: «Chodźmy także i my, aby
razem z Nim umrzeć». Kiedy Jezus tam przybył, zastał
Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie.
A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu
stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty
i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc
Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła
Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta,
więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat
by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko,
o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat
twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem,
że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania
w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja
jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»
Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę,
że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść
na świat». Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała
ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel tu
jest i woła cię». Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała
szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył
jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie
Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli

z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko
wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie
do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła
na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu
do nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój
brat by nie umarł». Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą
i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli,
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie
go położyliście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź
i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi, więc mówili: «Oto jak
go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten,
który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić,
by on nie umarł?» A Jezus, ponownie okazując głębokie
wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara,
a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie
kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego:
«Panie, już cuchnie. Leży, bowiem od czterech dni
w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem
ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto,
więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze,
dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie
zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający
Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie
posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem:
«Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając
nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była
owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go
i pozwólcie mu chodzić». Wielu, zatem spośród Żydów
przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał,
uwierzyło w Niego.
Śmierć w czysto ludzkim rozumieniu kojarzy nam się
z czymś negatywnym. Związane jest to przede wszystkim z utratą naszych bliskich, ludzi, którzy nas otaczają w naszej ziemskiej egzystencji. Pamiętajmy jednak,
że życie tu na ziemi to stan przejściowy, którego granice
stanowi właśnie śmierć otwierająca bramy wieczności.
Każdy z nas umrze, dlatego starajmy się, aby nasze życie
było przepustką do życia wiecznego z Bogiem.
17
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9 kwietnia
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
Według Świętego Mateusza
Zdrada Judasza
E. Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota,
udał się do arcykapłanów i rzekł: I. Co chcecie mi
dać, a ja wam Go wydam? E. A oni wyznaczyli mu
trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby
Go wydać.
Przygotowanie Paschy
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa
uczniowie i zapytali Go: T. Gdzie chcesz, żebyśmy
Ci przygotowali spożywanie Paschy? E. On
odrzekł: + Idźcie do miasta, do znanego nam
człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas
mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi
uczniami. E. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił
Jezus, i przygotowali Paschę.
Wyjawienie zdrajcy
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem
z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: + Zaprawdę,
powiadam wam: jeden z was Mnie wyda. E. Bardzo
tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego:
I. Chyba nie ja, Panie? E.On zaś odpowiedział: + Ten,
który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda.
Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim
jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez
którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej
dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. E. Wtedy
Judasz, który miał Go wydać, rzekł: I. Czyżbym ja,
Rabbi? E. Odpowiedział mu: + Tak, ty.
Ustanowienie Eucharystii
E. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy
błogosławieństwo, połamał i dał uczniom,
mówiąc: + Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.
E. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie,
dał im, mówiąc: + Pijcie z niego wszyscy, bo to jest
moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam:
Odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego
krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami,
nowy, w królestwie Ojca mojego. E. Po odśpiewaniu
hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.
Przepowiednia zaparcia się Piotra
Wówczas Jezus rzekł do nich: + Wy wszyscy zwątpicie
we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę Pasterza,
a rozproszą się owce ze stada. Lecz gdy powstanę,
udam się przed wami do Galilei. E. Odpowiedział Mu
Piotr: I.Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie
zwątpię. E. Jezus mu rzekł: + Zaprawdę, powiadam
ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się
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Mnie wyprzesz. E. Na to Piotr: I. Choćby mi przyszło
umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. E. Podobnie
też mówili wszyscy uczniowie. Modlitwa i trwoga
konania Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości
zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: + Usiądźcie
tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę.
E.Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza,
począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł
do nich: +Smutna jest dusza moja aż do śmierci;
zostańcie tu i czuwajcie ze Mną. E. I odszedłszy
nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi
słowami: + Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie
ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty
niech się stanie! E. Potem przyszedł do uczniów i zastał
ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: + Tak oto nie
mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie
i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie
ochoczy, ale ciało słabe. E.Powtórnie odszedł i tak się
modlił: + Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten
kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!
E. Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich były
zmorzone snem. Zostawiwszy ich, odszedł znowu
i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa.
Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: + Śpicie
jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina
i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca.
Pojmanie Jezusa
E. Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden
z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami
i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś
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dał im taki znak: I. Ten, którego pocałuję, to właśnie
On; Jego pochwyćcie! E. Zaraz też przystąpił do Jezusa,
mówiąc: I. Witaj, Rabbi! E. I pocałował Go. A Jezus rzekł
do niego: +Przyjacielu, po co przyszedłeś? E. Wtedy
podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. A oto
jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę,
dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana,
odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: + Włóż
miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz
chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym
poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż
dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc wypełnią się
Pisma, że tak się stać musi? E. W owej chwili Jezus
rzekł do tłumów: + Wyszliście z mieczami i kijami
jak na zbójcę, żeby Mnie ująć. Codziennie zasiadałem
w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie.
Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma
proroków. E. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go
i uciekli.
Jezus wobec Sanhedrynu
Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go
do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się
uczeni w Piśmie i starsi. A Piotr szedł za Nim
z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł
tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby
widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani
i cały Sanhedryn szukali fałszywego świadectwa
przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. Lecz nie znaleźli,
chociaż występowało wielu fałszywych świadków.
W końcu stanęło dwóch, mówiąc: T. On powiedział:
Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech
dni go odbudować. E. Wtedy powstał najwyższy
kapłan i rzekł do Niego: I. Nic nie odpowiadasz
na to, co oni zeznają przeciwko Tobie? E. Lecz
Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł
do Niego: I. Zaklinam Cię na Boga żywego, powiedz
nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? E. Jezus mu
odpowiedział: + Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam
wam: odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego
po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego
na obłokach niebieskich. E. Wtedy najwyższy
kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: I.Zbluźnił.
Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz
słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? E. Oni
odpowiedzieli: T. Winien jest śmierci. E. Wówczas
zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni
policzkowali Go i szydzili: T. Prorokuj nam,
Mesjaszu, kto Cię uderzył!
Zaparcie się Piotra
E. Piotr zaś siedział na zewnątrz, na dziedzińcu.
Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: I. I ty byłeś
z Galilejczykiem Jezusem. E. Lecz on zaprzeczył
temu wobec wszystkich i rzekł: I. Nie wiem, o czym
mówisz. E. A gdy poszedł ku bramie, zauważyła
go inna i rzekła do tych, co tam byli: I. Ten
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był z Jezusem Nazarejczykiem. E. I znowu
zaprzeczył pod przysięgą: I. Nie znam tego
Człowieka. E. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli
i rzekli do Piotra: T. Na pewno i ty jesteś jednym
z nich, bo nawet twoja mowa cię zdradza. E. Wtedy
począł się zaklinać i przysięgać: I. Nie znam tego
Człowieka. E. A natychmiast zapiał kogut. Wspomniał
Piotr na słowo Jezusa, który powiedział: Nim kogut
zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. Wyszedł
na zewnątrz i gorzko zapłakał.
Jezus wydany Piłatowi
A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi
ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go
zgładzić. Związawszy Go, zaprowadzili i wydali w ręce
namiestnika Poncjusza Piłata.
Koniec zdrajcy
Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go
skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników
arcykapłanom i starszym i rzekł: I. Zgrzeszyłem,
wydając krew niewinną. E. Lecz oni odparli: T. Co
nas to obchodzi? To twoja sprawa.E. Rzuciwszy
srebrniki w stronę przybytku, oddalił się. A potem
poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki
i orzekli: T. Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo
są zapłatą za krew. E. Po odbyciu narady kupili za nie
Pole Garncarza, na grzebanie cudzoziemców. Dlatego
pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pola Krwi. Wtedy
wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz:
Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego
oszacowali synowie Izraela. I dali je za Pole Garncarza,
jak mi rozkazał Pan.
Jezus przed Piłatem
Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem.
Namiestnik zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś Królem
żydowskim? E.Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim
jestem. E. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic
nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz,
jak wiele zeznają przeciw Tobie? E. On jednak nie
odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik
bardzo się dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać
jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy
znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc
zgromadzili, spytał ich Piłat: I. Którego chcecie,
żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego
Mesjaszem? E. Wiedział bowiem, że przez zawiść
Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy,
żona jego przysłała mu ostrzeżenie: I. Nie miej nic
do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie
wiele nacierpiałam się z Jego powodu. E. Tymczasem
arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały
Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich
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namiestnik: I. Którego z tych dwu chcecie, żebym
wam uwolnił?E. Odpowiedzieli: T. Barabasza. E. Rzekł
do nich Piłat: I. Cóż więc mam uczynić z Jezusem,
którego nazywają Mesjaszem? E. Zawołali
wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E. Namiestnik
powiedział: I. Cóż właściwie złego uczynił? E. Lecz oni
jeszcze głośniej krzyczeli: T. Na krzyż z Nim! E. Piłat,
widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta,
wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: I. Nie
jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza
rzecz. E. A cały lud zawołał: T. Krew Jego na nas
i na dzieci nasze. E. Wówczas uwolnił im Barabasza,
a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Król wyszydzony
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą
do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę.
Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz
szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli
Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę.
Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego,
mówiąc: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym
pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.
A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli
na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go
na ukrzyżowanie.
Droga krzyżowa
Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny,
imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł
krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą,
to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino
zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić.
Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego
szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali Go.
A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy:
To jest Jezus, Król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano
z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego
po lewej stronie.
Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali
Go i potrząsali głowami, mówiąc: T. Ty, który
burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz,
wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź
z krzyża! E. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi
w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: T. Innych
wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem
Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy
w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi,
jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem
Bożym. E. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli
z Nim ukrzyżowani.
Śmierć Jezusa
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż
do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej
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Jezus zawołał donośnym głosem: + Elí, Elí, lemá
sabachtháni? E. To znaczy: Boże mój, Boże mój,
czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących
tam mówili: T. On Eliasza woła. E. Zaraz też jeden
z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem,
umocował na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni
mówili: T. Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby
Go wybawić. E. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym
głosem i oddał ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują
milczenie.
Po zgonie Jezusa
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje
z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać.
Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy
umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego
zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego
i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy
trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to,
co się działo, zlękli się bardzo i mówili: T. Prawdziwie,
Ten był Synem Bożym. E. Było tam również wiele
niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one
za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Były wśród nich:
Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz
matka synów Zebedeusza.
Złożenie Jezusa do grobu
Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei,
imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa.
Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało,
owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym
grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem
do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria
Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc
naprzeciw grobu. Nazajutrz, to znaczy po dniu
Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze
u Piłata i oznajmili: T. Panie, przypomnieliśmy sobie,
że ów oszust powiedział jeszcze za życia: Po trzech
dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż
do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli Jego
uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi:
Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo
gorsze od pierwszego. E. Rzekł im Piłat: I. Macie
straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. E. Oni
poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień
i stawiając straż.
Jezus umarł za Ciebie i za mnie, abyśmy mieli otwartą drogę do Boga. Chrystus wyrusza w drogę krzyżową
wiedząc, że na końcu czeka Go krzyż i w konsekwencji
śmierć. Na pewno boi się jako człowiek, ale jako Syn Boży
kieruje się bezinteresowną miłością do każdego z nas.
Wie, że tylko Jego ofiara otworzy nam drogę do Nieba
i do życia wiecznego z Bogiem. Robi to, bo Bóg jest mi-
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łością i to jest jedyny powód, dla którego Jezus chce zostać ukrzyżowany za całą ludzkość. Chrystus otwarł nam
drzwi do Boga i tylko od nas zależy, czy będziemy chcieli
przekroczyć próg do wieczności z Bogiem.

sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze
było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra:
+ Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam wypić
kielicha, który Mi podał Ojciec?

13 kwietnia – WIELKI CZWARTEK

Przed Annaszem. Zaparcie się Piotra
E. Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami
żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili
najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza,
który owego roku pełnił urząd arcykapłański.
Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby
jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem
Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był
znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem
na dziedziniec pałacu arcykapłana, natomiast Piotr
zatrzymał się przed bramą, na zewnątrz. Wszedł
więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił
z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca
odźwierna rzekła do Piotra: I. Czy może i ty jesteś
jednym spośród uczniów tego człowieka? E. On
odpowiedział: I. Nie jestem. E. A że było zimno,
strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim
i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się
przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego
uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział: +
Ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem
zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą
wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego.
Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli,
co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem.
E. Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok
spoliczkował Jezusa, mówiąc: I. Tak odpowiadasz
arcykapłanowi? E. Odrzekł mu Jezus: + Jeżeli źle
powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli
dobrze, to dlaczego Mnie bijesz? E. Następnie Annasz
wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.
A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli
wówczas do niego: T. Czy i ty nie jesteś jednym z Jego
uczniów? E. On zaprzeczył, mówiąc: I. Nie jestem.
E. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu
Piotr odciął ucho, rzekł: I. Czyż nie ciebie widziałem
razem z Nim w ogrodzie? E. Piotr znowu zaprzeczył
i zaraz zapiał kogut.

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował.
W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi
i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka
Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie
było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym
obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał
słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były
w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś
spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».
Jezus przyszedł na świat, aby wypełnić proroctwa
Starego Testamentu i uwolnić ludzi z niewoli grzechu.
Wiara w Jezusa i podążanie Jego śladem jest rozwiązaniem dla wszystkich naszych ziemskich trosk. Pamiętajmy jednak, że to, co z naszego ludzkiego punktu widzenia wydaje się najlepszym rozwiązaniem, nie zawsze jest
zgodne z najwłaściwszą wolą Boga. Dlatego prośmy Go
o wiarę, aby każdy nasz dzień był ku Jego chwale.

14 kwietnia – WIELKI PIĄTEK
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
Według Świętego Jana
Pojmanie Jezusa
E. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi
za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł
On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał,
znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się
tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz
strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył
tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus,
wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść,
wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: + Kogo szukacie?
E. Odpowiedzieli Mu: T. Jezusa z Nazaretu. E. Rzekł
do nich Jezus: + Ja jestem. E. Również i Judasz,
który Go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus
rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię.
Powtórnie ich zapytał: + Kogo szukacie? E. Oni zaś
powiedzieli: T. Jezusa z Nazaretu. E. Jezus odrzekł:
+ Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie
szukacie, pozwólcie tym odejść. E. Stało się tak,
aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie
utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś. Wówczas
Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył

Przed Piłatem
Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było
to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli
do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć Paschę.
Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł:
I. Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?
E. W odpowiedzi rzekli do niego: T. Gdyby to nie był
złoczyńca, niewydalibyśmy Go tobie. E. Piłat więc
rzekł do nich: I. Weźcie Go sobie i osądźcie według
swojego prawa. E. Odpowiedzieli mu Żydzi: T. Nam
nie wolno nikogo zabić. E. Tak miało się spełnić słowo
Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał
umrzeć.
21
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Przesłuchanie
Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium,
a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego: I. Czy Ty
jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział: +
Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci
o Mnie? E. Piłat odparł: I. Czy ja jestem Żydem? Naród
Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?
E. Odpowiedział Jezus: + Królestwo moje nie jest
z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego
świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany
Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. E. Piłat
zatem powiedział do Niego: I. A więc jesteś królem?
E. Odpowiedział Jezus: + Tak, jestem królem. Ja się
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha
mojego głosu. E. Rzekł do Niego Piłat: I. Cóż to jest
prawda? E. To powiedziawszy, wyszedł ponownie
do Żydów i rzekł do nich: I. Ja nie znajduję w Nim żadnej
winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam
wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam
uwolnił Króla żydowskiego? E. Oni zaś powtórnie
zawołali: T. Nie tego, lecz Barabasza! E. A Barabasz
był rozbójnikiem.
„Oto człowiek”
Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować.
A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu
ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.
Potem podchodzili do Niego i mówili: T. Witaj, Królu
żydowski! E. I policzkowali Go. A Piłat ponownie
wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: I. Oto
wyprowadzam Go wam na zewnątrz, abyście poznali,
że ja nie znajduję w Nim żadnej winy. E. Jezus więc
wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu
purpurowym. Piłat rzekł do nich: I. Oto Człowiek.
E. Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali:
T. Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! E. Rzekł do nich Piłat:
I. Zabierzcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie
znajduję w Nim winy. E. Odpowiedzieli mu Żydzi: T. My
mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć,
bo sam siebie uczynił Synem Bożym. E. Gdy Piłat
usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł
znów do pretorium i zapytał Jezusa: I. Skąd Ty jesteś?
E. Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc
Piłat do Niego: I. Nie chcesz ze mną mówić? Czy nie
wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę
Ciebie ukrzyżować? E. Jezus odpowiedział: + Nie
miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie
dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który
Mnie wydał tobie. E. Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić.
Żydzi jednak zawołali: T. Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś
przyjacielem cezara. Każdy, kto się czyni królem,
sprzeciwia się cezarowi.
Wyrok
E. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa
na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym
22

Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień
Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł
do Żydów: I. Oto wasz król! E. A oni krzyczeli: T. Precz!
Precz! Ukrzyżuj Go! E. Piłat powiedział do nich: I. Czyż
króla waszego mam ukrzyżować? E. Odpowiedzieli
arcykapłani: T. Poza cezarem nie mamy króla. E. Wtedy
więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.
Droga krzyżowa i ukrzyżowanie
Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż,
wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki,
które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go
ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej
i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też
Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było
napisane: Jezus Nazarejczyk, Król żydowski. Napis
ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie
ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było
napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.
Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: T. Nie
pisz: Król żydowski, ale że On powiedział: Jestem
Królem żydowskim. E. Odparł Piłat: I. Com napisał,
napisałem. E. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali
Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części,
dla każdego żołnierza jedna część; wzięli także
tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana
od góry do dołu. Mówili więc między sobą: T. Nie
rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo
ma należeć. E. Tak miały się wypełnić słowa Pisma:
Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię
rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze.
Testament dany z krzyża
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra
Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: + Niewiasto,
oto syn Twój. E. Następnie rzekł do ucznia: + Oto
Matka twoja. E. I od tej godziny uczeń wziął Ją
do siebie.
Śmierć Jezusa
Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało,
aby się wypełniło Pismo, rzekł: + Pragnę. E. Stało tam
naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę
nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus
skosztował octu, rzekł: + Dokonało się! E. I skłoniwszy
głowę, oddał ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują
milczenie.
Przebicie serca
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała
nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień
szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata,
żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto

Na Piasku nr 4 (477)

ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie
tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli
ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli,
że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden
z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast
wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który
widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie,
że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się
to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie
będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi Pismo:
Będą patrzeć na Tego, którego przebili.
Złożenie Jezusa do grobu
Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz
krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata,
aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł
więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem,
ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą,
i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu.
Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem
z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu
grzebania. A w miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był
ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie
złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski
dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób
znajdował się w pobliżu. Nie ma ludzi bez grzechu.
Każdy z nas upada, bo jesteśmy po prostu ludźmi.
Najważniejsze jednak abyśmy wiedzieli, że Bóg nas
kocha i czeka na nas. Piotr zaparł się Jezusa trzy razy,
choć kochał Go całym swoim życiem. Prośmy Boga
o wiarę, kiedy się od niego oddalamy, aby ta „rozłąka”
nie trwała długo.

15 kwietnia – Wigilia Paschalna
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia
przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć
grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem
anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień
i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica,
a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed
nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł
zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż
wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go
tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie,
zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko
i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto
udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto,
co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się
od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły
oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed
nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego,
objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł
do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim
braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie
zobaczą».
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Chrystus jest początkiem naszego pomostu do Boga
Ojca. Umarł na nasze grzechy, abyśmy mogli żyć. Zmartwychwstanie Jezusa jest dowodem i zapowiedzią naszego przyszłego „nowego” życia, do którego powinniśmy zmierzać każdego dnia naszej ziemskiej wędrówki.
Śmierć przynosi smutek, ale zmartwychwstanie umacnia
wiarę i daję nadzieję, że my kiedyś też będziemy częścią
tego procesu.

16 kwietnia – WIELKANOC
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem,
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się
do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz
do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła
do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie
Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń
i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże
nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie
zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy
do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma
powstać z martwych.
Czasami żeby uwierzyć, musimy doświadczyć jakiegoś faktu. Często szukamy Boga gdzieś daleko w naszym
umyśle, w naszej fantazji. Bóg jednak jest bardzo blisko
– jest w każdym z nas, jest w Tobie i we mnie – i czeka
na nas. Wielokrotnie i na różne sposoby dostajemy znaki
od Boga, że jest tu i cały czas czuwa. Chrystus zmartwychwstał, bo Bóg jest z nami.

17 kwietnia
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie
oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością,
i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus
stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły
do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus
rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie
moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie
zobaczą». Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży
przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów
o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi,
a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli:
«Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy
i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu
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namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was
z kłopotu». Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak
ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między
Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.
Chrystus umarł i zmartwychwstał dla nas wszystkich,
jednak nie wszyscy w to wierzą. Wiara zaczyna się tam,
gdzie kończy się nasze ziemskie pojmowanie. Trudno
wytłumaczyć, jak można się obudzić ze śmierci, bądź
jak Syn Boga mógł umrzeć. Kluczem do tych pytań jest
przede wszystkim modlitwa i pełne zawierzenie Bogu
naszego życia. Z czasem to, czego teraz nie potrafimy
po ludzku wytłumaczyć, zrozumiemy.

23 kwietnia
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku
i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł
do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak
i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden
z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi,
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili
do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich:
«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie
włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach,
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były
zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój
bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg
mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego,
że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie
zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli
życie w imię Jego.
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”
to słowa, które powinny nas prowadzić każdego dnia.
Wiara jest czymś niesamowitym, daje niezwykła siłę,
uwalnia, prowadzi i umacnia, ale również sprawia, że zadajemy pytania. Ważne abyśmy codziennie szukali Boga,
aby On był ciągle obecny w naszym życiu tu na ziemi.
Szukanie Boga rozwija naszą wiarę i prowadzi do życia
wiecznego z Nim.
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30 kwietnia
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli
w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt
stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym
wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali
i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł
z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go
nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy
prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni.
A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty
jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie,
który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał
ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się
stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem
potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu;
jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć
i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie
miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już
trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre
z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu,
a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały,
że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On
żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali
wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie
widzieli». Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak
nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko,
co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego
cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając
od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał
im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak
przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał,
jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc:
«Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się
już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi.
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy
otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął
im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało
w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam
wyjaśniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili
do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu,
a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również
opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali
przy łamaniu chleba.
Czasami mijamy drugiego człowieka i nie widzimy
w nim nic szczególnego. Gdybyśmy wiedzieli, że to Jezus, na pewno każdy z nas chciałby spędzić z Nim jak
najwięcej czasu. Chrystus jest w każdym człowieku, który w jakikolwiek sposób może oczekiwać od nas pomocy. Nie chodzi tu tylko o pomoc materialną, ale przede
wszystkim o danie siebie bliźniemu poprzez swój czas,
słowo, gest lub po prostu uśmiech. Chrystus zmartwychwstał i jest obecny cały czas z nami, aby nam pomagać
w naszym dążeniu do Ojca w niebie.

Kamienica na rogu ul. Karmelickiej
i Dunajewskiego ok. 1908 r.
Ze zbiorów Archiwum Narodowego
w Krakowie, sygn. A-V-895.

Na

Ul. Dunajewskiego na pocz. XX w. Fot. A. Pawlikowski.
Po lewej widoczny ogródek kawiarni J. Bisanza.
Ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie,
Piasku nr 4 (477) kwiecień 2017sygn. A-V-833.

W kawiarni Jana Bisanza
S

tojąc przy Plantach u wylotu
ul. Szewskiej, nie sposób nie
zwrócić uwagi na okazałą, szczęśliwie odnowioną w ostatnim czasie,
kamienicę stojącą u zbiegu ul. Dunajewskiego i Karmelickiej. Jednak
już niewielu z nas zwróci uwagę
na ozdobne metalowe elementy zachowane do dziś na parterze fasady
od strony Plant. A szkoda, gdyż są
to w zasadzie jedyne ślady po funkcjonującej przez lata w tym miejscu
słynnej kawiarni należącej do krakowskiego restauratora Jana Bisanza.
Ale zacznijmy od początku. Kamienicę wzniesiono w latach 1907–1908
według projektu Aleksandra Biborskiego i Kazimierza Wyczyńskiego
dla bogatego mistrza masarskiego
Antoniego Strenka. Wcześniej w tym
miejscu stał niewielki, podmiejski
dworek, otoczony kwiatowym ogrodem z kilkoma starymi drzewami.
Lokal Bisanza, zajmujący cały parter
od strony ul. Dunajewskiego, uroczyście otwarto w maju 1908 r. Oczywiście wydarzenie to nie umknęło uwadze ówczesnej prasy. Tak otwartą
właśnie kawiarnię opisano na łamach
krakowskiego Czasu 16 maja 1908 r.
Przy ul. Karmelickiej, w pięknym położeniu, tuż przy gęstej zieleni plantacyj
krakowskich, otwarto przed kilku dniami
pierwszorzędną kawiarnię, będącą naprawdę ozdobą stutysięcznego przeszło
Krakowa. Jest to pierwszy w mieście
naszem lokal, urządzony na modłę zagraniczną, przypominający wielkie stolice, a liczący się ze względami zdrowia

i wygody gości (…). W nowym lokalu
urządzono bardzo piękny pokój dla osób
niepalących. Ściany wyłożono szarym
marmurem, zakończonym szeroką listwą
z różowo-białego marmuru. Ze złoconym
plafonem łączą się harmonijnie żółte zasłony u okien i ciemnozielone draperie.
W środku duży świecznik brązowy, rzucający wieczorem masę elektrycznego
światła. Stoliki marmurowe, otoczone
mahoniowymi stołkami (…). Z tej sali
przechodzi się do drugiej, największej
w lokalu, mającej 25 metrów długości
a 6 szerokości. Ściana od strony plantacyi robi wrażenie jednej olbrzymiej tafli
kryształowej, mieści bowiem przez całą
długość jedne przy drugich okna (…).
Tutaj też ustawiono duży bufet, piękne
dzieło sztuki stolarskiej, wykonane z palisandrowego drzewa. U sufitu zawieszono
trzy pająki brązowe, ujmujące 200 lampek żarowych elektrycznych (…). Z wielką salą (…) łączy się gabinet dla amatorów gry w karty (…). Bardzo ładnie
przedstawia się sala bilardowa z olbrzymiemi oknami wychodzącymi na plantacje; w sali ustawiono trzy bilardy najnowszego systemu amerykańskiego, tak
ulubione przez najlepszych zwolenników
gry bilardowej (…). Oprócz wymienionych, są jeszcze dwie salki do gry w karty, urządzone tak praktycznie i ładnie,
jak powyżej opisana.(…). Miasto nasze
zyskało więc pierwszorzędny lokal kawiarniany, położony na parterze.
Niewątpliwą atrakcję stanowił
fakt, że była to pierwsza krakowska kawiarnia posiadająca własne
oświetlenie elektryczne. W okresie

letnim urządzano na chodniku okazały ogródek, bogato zdobiony zielenią (stąd popularna niegdyś nazwa
kawiarnia wśród drzew), chroniony
przed deszczem i słońcem okazałych
rozmiarów markizami. To właśnie
ozdobne mocowania owych markiz
podziwiać możemy do dziś.
Warto
również
wspomnieć,
że właśnie w tej kamienicy, na czwartym piętrze, mieszkał przed I wojną światową Walery Sławek, bliski
współpracownik Józefa Piłsudskiego. To właśnie tutaj miała zapaść
decyzja o wymarszu z krakowskich
Oleandrów Pierwszej Kompanii Kadrowej. Piłsudski, Sławek i inne znamienite osobistości często przesiadywały również w lokalu Bisanza.
Wkrótce po odzyskaniu niepodległości Jan Bisanz odkupił od wdowy po Julianie Dunajewskim pałacyk
pod nr 4, gdzie przeniósł swą kawiarnię i zamieszkał wraz z liczną rodziną.
Podcienia łączące ul. Dunajewskiego z ul. Karmelicką przebito dopiero
w 1957 r. Na szczęście można powiedzieć, że była to do tej pory najbardziej znacząca ingerencja w kształt tej
ponadstuletniej, okazałej kamienicy.
Leszek Zaraska
Stowarzyszenie Miłośników Kleparza
i Garbar „Krakowska Florencja”
www.krakowskaflorencja.pl
e-mail: stowarzyszenie@krakowskaflorencja.pl
Tekst stanowi rozszerzoną wersję opisu
zamieszczonego w książce „Garbary
– przewodnik” wydanej w 2013 r.
przez wydawnictwo Vis-a-Vis Etiuda
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Z życia parafii i klasztoru
Ferie zimowe
8-11.02.2017
W drugim tygodniu ferii zimowych w dniach 8-11 lutego br. schola i ministranci naszej parafii wyjechali do Bukowiny Tatrzańskiej. Zamieszkali u Sióstr Sług Jezusa. Wyjazd rozpoczęto od pogodnego wieczorku i wspólnej modlitwy Anioł Pański. Kolejne dni to, oprócz codziennych Mszy św., zabawy na śniegu, kulig, zajęcia ze śpiewu, wieczorki pogodno-filmowe
oraz zabawa na basenach termalnych. Był to dobry czas wspólnej zabawy, rozmów, pogłębiania koleżeńskich relacji.
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Kwesta na budowę studni w Afryce
26.02.2017
W niedzielę 26 lutego została przeprowadzona zbiórka
funduszy na budowę studni w Republice Środkowoafrykańskiej. Na budowę jednej studni potrzeba ok. 14 tys.
złotych. Nam udało się zebrać dokładnie 9 707,68 zł
i 12 euro, co oznacza, że 70% studni wybudowanej przez
salezjańskiego księdza Artura Bartola będzie karmelitańskie. Dodatkowo dochód ze sklepiku w kwocie 7081 zł
wesprze inne dzieła misyjne na całym świecie. Akcja
została zorganizowana w ramach działalności Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia, jako wypełnienie uczynku
miłosierdzia „Spragnionych napoić”. Chętnych do towarzyszenia nam przy wypełnianiu kolejnych uczynków
zapraszamy na spotkania KDM odbywają się w każdą
ostatnią środę miesiąca w Eliaszówce o godzinie 19:00.
Najbliższe już 29 marca! Za wszelkie datki mówimy serdeczne „Bóg zapłać”!
Tu powstanie nowa studnia

Środa popielcowa
1.03.2017
Środą popielcową rozpoczęliśmy w Kościele katolickim
Wielki Post. Na znak naszego uniżenia i skruchy przyjęliśmy na nasze głowy popiół. Po wieczornej Mszy św.
o godz. 19.00 odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której prosiliśmy we wspólnej modlitwie
o właściwe przeżywanie Wielkiego Postu dla wszystkich
parafian. Modliliśmy się o dobre owoce Wielkiego Postu,
dobro, zgodę i życzliwość w naszych rodzinach. Polecaliśmy osoby starsze, schorowane, dzieci i młodzież naszej
parafii.
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2 kwietnia 2005 r.
Pamiętamy...
23–29 kwietnia 2017 – Tydzień Miłosierdzia
30 kwietnia 2017 – 6 maja 2017 – Tydzień Biblijny
KALENDARIUM
1 kwietnia 2017
• Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające o godz. 16.30.
2–5 kwietnia 2017
• Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych.
4 kwietnia 2017
• Spotkanie II rocznika przygotowującego się do bierz
mowania o godz. 16.30.
7 kwietnia 2017
• Pierwszy piątek miesiąca.
10 kwietnia 2017
• Msza św. o jedność w narodzie oraz nabożeństwo
do św. Królowej Jadwigi o godz. 16.30.
12 kwietnia 2017
• Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o godz. 17.15.
• Wieczór Uwielbienia o godz. 19.00.
13 kwietnia 2017
• WIELKI CZWARTEK – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
o godz. 19.00.

NIEDZIELA godz. 19.00

Porządek nabożeństw
w Bazylice Karmelitów

MSZA ŚW. DLA DZIECI

Msze święte

NIEDZIELA godz. 11.00

niedziele:
6.00, 7.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.30, 19.00

MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY

Ogłoszenia dla dzieci
Kandydatów do scholi
zapraszamy w soboty
o godz. 16.00 (salka scholi).
Kandydatów na ministrantów
zapraszamy do zakrystii
w każdą niedzielę
przed Mszą św. o godz. 11.00.
28

14 kwietnia 2017
• W
 IELKI PIĄTEK – Liturgia Wielkopiątkowa
o godz. 16.30.
• Droga Krzyżowa ulicami parafii o godz. 20.00.
15 kwietnia 2017
• WIELKA SOBOTA – Poświęcenie pokarmów
w godz. 8.00 – 18.00.
• Wigilia Paschalna o godz. 19.00.
16 kwietnia 2017
• WIELKANOC – Rezurekcja o godz. 6.00.
26 kwietnia 2017
• Spotkanie Wolontariuszy KDM w Eliaszówce
o godz. 19.00.
29 kwietnia 2017
• Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie
o godz. 10.00.
30 kwietnia 2017
• Nieszpory szkaplerzne o godz. 18.30.

dni powszednie:
6.00, 6.30,
7.00, 7.30,
8.00, 9.00,
12.00, 16.30,
19.00

Kancelaria parafialna
czynna:
poniedziałki i piątki: 9.30-11.00
wtorki: 18.00-20.00
środy i czwartki: 16.00-17.30
Furta klasztorna
otwarta w dni powszednie:
8.00-12.30 i 14.00-17.30
soboty: 8.00-10.00
niedziele i święta: nieczynna.
Wszelkie sprawy w tym czasie
załatwiane są w zakrystii.
Namaszczenie chorych:
w nagłych wypadkach tel. 511 376 040

Ilustracja na okładce: wjazd Chrystusa do Jerozolimy, miniatura z Graduału karmelitańskiego z 1644 r., k. 159v.

