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14. lutego bieżącego roku, posy-
paniem głów popiołem w Środę Po-
pielcową, rozpoczęliśmy tegoroczny 
Wielki Post, pewnie kolejny w  na-
szym życiu. Być może niektórzy z nas, 
już po  kilku jego dniach, zoriento-
wali  się, że  ten okres liturgiczny ni-
czym się nie różni od innych dni roku, 
więc o co tyle krzyku. Ale tak nie musi 
być. Możemy tegoroczny Wielki Post 
przeżyć naprawdę owocnie i  nale-
życie przygotować  się na  przeżywa-
nie Triduum Paschalnego i  Niedzieli 
Zmartwychwstania Chrystusa. Co za-
tem mamy robić, aby dobrze przeżyć 
i owocnie wykorzystać ten czas wiel-
kopostny, który jeszcze przed nami?

Choć Środa Popielcowa minęła już 
kilka dni temu, to jednak warto, nawet 
i teraz, rozpocząć Wielki Post od zro-
bienia porządku w naszej duszy, a nic 
tak w tym nie pomaga, jak sakramen-
talna spowiedź. Dobry rachunek su-
mienia, pozwalający zobaczyć to, co 
wymaga wyrzucenia, wyeliminowania 
z mojego życia, a następnie przyjęcie 
miłosiernej miłości Boga – to  funda-
menty, na  których warto budować 
moje dalsze, ale lepsze życie. Zatem 
zachęcam do przystąpienia do Sakra-
mentu Pokuty już dziś, a nie dopiero 
w Wielkim Tygodniu.

Dla robiących postanowienia wiel-
kopostne mam małą sugestię, poma-
gającą w wytrwałości i  skuteczności 
tych decyzji. Jeśli postanawiasz cze-
goś nie robić, z czegoś zrezygnować, 
to podejmij dodatkowe postanowie-
nie – w to zwolnione miejsce wpro-
wadź jakieś dobro. Wyrzekasz  się 
na 40 dni słodyczy? Fajnie, ale może 
dołóż do tego wyrzeczenia postano-
wienie jedzenia codziennie owoców? 
Nie zostawiaj po  prostu w  swoim 
sercu pustki, bo szatan szuka takich 
miejsc i z łatwością je zajmuje. „Zło 
dobrem zwyciężaj”.

Jeśli chcesz w czasie tegoroczne-
go Wielkiego Postu przeżyć czas na-

wrócenia, wyprostować swoje ścież-
ki dla Pana, to gorąco cię zachęcam, 
by  uczestniczyć w  nabożeństwach 
pasyjnych: Drogach Krzyżowych 
i Gorzkich Żalach. Bierz udział w tych 
nabożeństwach jak najczęściej, a nie 
tylko jednorazowo. Szczególnie Dro-
ga Krzyżowa może stać się dla ciebie 
czasem, w  którym odkryjesz, jak 
wielką miłością obdarzył cię Bóg.

A co z  trzema filarami Wielkiego 
Postu – postem, modlitwą i jałmużną? 
Modlitwa i jałmużna chyba nie wyma-
gają większego komentarza. Problem 
pojawia się przy poście. Po co pościć 
i  jak pościć? Wydaje mi  się, że  dziś 
wstrzemięźliwość od  pokarmów 
mięsnych, to  nie jest już post, choć 
Kościół w  Polsce zaleca nam tego 
przestrzegać. W dobie coraz bardziej 
wykwintnych potraw bezmięsnych, 
odmówienie sobie mięsa, nie stanowi 
żadnego wyrzeczenia. Post jest po to, 
by  poczuć głód lub  szerzej –  jakiś 
brak. Postem może być np. rezygna-
cja w piątek z  Internetu, wyłączenie 
telefonu. Ważne jest to, by poczuć ja-
kąś pustkę, bo dopiero wtedy może-
my w to miejsce zaprosić Chrystusa.

Jeśli ci coś nie wyjdzie, złamiesz 
swoje postanowienie, pamiętaj, 
że  celem nie jest „40 dni bez cze-
goś tam” – Nie. Celem jest przeżycie 
śmierci i  zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa! Jeśli cokolwiek ci ten cel 
zasłania – zrezygnuj z tego i to usuń. 
Zweryfikuj swoje postanowienia. 
Pomódl się, rozeznaj, czego tak na-
prawdę ci potrzeba. Jeśli Wielki Post 
będziesz przeżywał w napięciu, jeśli 
myślisz tylko o  tym, kiedy wreszcie 
będziesz mogła zjeść słodycze, czy 
napić się coli – to zrób to już teraz. 
Nie czekaj na  Wielkanoc, bo nic ci 
to nie da, a już na pewno nie pomoże 
ci dobrze przygotować  się na przy-
jęcie Zmartwychwstałego jako Pana 
twojego życia. Wielki Post jest dro-
gą, która ma nas zaprowadzić do pu-

Jak dobrze przeżyć Wielki Post?
Umiłowani w Chrystusie Panu 

Siostry i Bracia!

stego grobu. Ma pomóc nam w tym, 
byśmy widząc odsunięty kamień 
i  zwinięte płótna leżące wewnątrz 
pieczary, dali  się temu zaskoczyć 
i  uwierzyli, że  Pan zmartwychwstał 
– prawdziwie zmartwychwstał. Chry-
stus zwyciężył śmierć. Mamy to ogła-
szać na  dachach. To  jest kerygmat, 
który mamy przekazywać swoim ży-
ciem, bo do tego zachęca nas i mo-
bilizuje Duch Święty wraz ze swoimi 
darami, które otrzymaliśmy w chwili 
Chrztu i w czasie Bierzmowania.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor
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Drodzy Bracia i Siostry! Dante Alighieri w swoim opisie 
piekła wyobraża diabła siedzącego na lodowym tro-

nie; mieszka on w mrozie stłumionej miłości. Zastanów-
my się zatem: w jaki sposób stygnie w nas miłość? Jakie 
sygnały wskazują nam, że miłość w nas może wygasnąć?

Tym, co gasi miłość, jest przede wszystkim chciwość 
pieniądza, będąca „korzeniem wszelkiego zła” (1 Tm 6, 
10); jej następstwem jest odrzucenie Boga, a zatem szu-
kania pociechy w Nim – wolimy nasze przygnębienie niż 
pokrzepienie Jego Słowa i  sakramentów. To  wszystko 
przeradza się w przemoc, obracającą się przeciwko tym, 
których uważamy za  zagrożenie dla  naszych „pewni-
ków”, jak nienarodzone jeszcze dziecko, chory starzec, 
gość będący przejazdem, cudzoziemiec, a  także bliźni, 
który nie odpowiada naszym oczekiwaniom.

Również świat stworzony jest milczącym świadkiem 
tego oziębienia miłości; ziemia jest zatruta przez odpa-
dy, wyrzucane niedbale i dla interesu; morza, które także 
są zanieczyszczone, muszą, niestety, kryć szczątki licz-
nych rozbitków przymusowych migracji; niebiosa – któ-
re w zamyśle Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane 
przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci.

Miłość stygnie również w  naszych wspólnotach; 
w  adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium starałem  się 
opisać najbardziej ewidentne oznaki tego braku miłości. Są 
nimi: egoistyczna gnuśność, jałowy pesymizm, pokusa izo-
lowania się i angażowania w nieustanne bratobójcze wojny, 
mentalność światowa, która skłania do zajmowania się tyl-
ko tym, co pozorne, osłabiając w ten sposób zapał misyjny.

Jeżeli zauważamy w sobie i wokół nas opisane przed 
chwilą oznaki, to właśnie Kościół, nasza matka i nauczy-

cielka, wraz z niekiedy gorzkim lekarstwem prawdy pro-
ponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu słodki śro-
dek – modlitwę, jałmużnę i post.

Gdy poświęcamy więcej czasu na  modlitwę, pozwa-
lamy naszemu sercu odkryć ukryte kłamstwa, którymi 
zwodzimy samych siebie, by ostatecznie szukać pociechy 
w Bogu. On jest naszym Ojcem i chce, abyśmy mieli życie.

Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od  chciwo-
ści i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim 
bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bardzo 
bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich praw-
dziwym, autentycznym stylem życia! Bardzo bym chciał, 
abyśmy, jako chrześcijanie, brali przykład z  apostołów 
i  widzieli w  możliwości dzielenia  się z  innymi naszymi 
dobrami konkretne świadectwo komunii, jaką żyjemy 
w Kościele. Odnośnie do tego posłużę się napomnieniem 
św. Pawła, kiedy zachęcał Koryntian do zbiórki na rzecz 
wspólnoty w Jerozolimie: „To przyniesie pożytek wam” (2 
Kor 8, 10). Dotyczy to w sposób szczególny Wielkiego Po-
stu, kiedy to  liczne organizacje przeprowadzają zbiórki 
dla Kościołów i społeczności znajdujących się w trudnych 
sytuacjach. Jak bardzo bym chciał, abyśmy również w na-
szych codziennych relacjach, za każdym razem, kiedy brat 
prosi nas o pomoc, pomyśleli, że  jest to wezwanie Bo-
żej Opatrzności: każda jałmużna jest sposobnością, aby 
uczestniczyć w Opatrzności Boga względem Jego dzieci; 
a jeżeli On dziś posługuje się mną, abym pomógł bratu, 
to  czyż jutro nie zatroszczy  się także o moje potrzeby 
– On, który nie daje się prześcignąć w hojności?

Z orędzia na Wielki Post 2018

Miłość – sercem 
Wielkiego Postu
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4 marca

(J 2, 13-25)
Zbliżała  się pora Paschy żydowskiej i  Jezus przybył 
do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami 
bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, 
baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz 
ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także 
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły 
powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, 
rzekł: «Zabierzcie to  stąd i  z  domu mego Ojca nie 
róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, 
że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». 
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim 
znakiem wykażesz  się wobec nas, skoro takie rzeczy 
czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie 
tę świątynię, a  Ja w  trzy dni wzniosę ją na  nowo». 
Powiedzieli do  Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat 
budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 
trzech dni?» On zaś mówił o  świątyni swego ciała. 
Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie 
Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które 
wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w  Jerozolimie 
w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło 
w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast 
nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał 
i  nie potrzebował niczyjego świadectwa o  człowieku. 
Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Jezus chce, abyśmy wszędzie i  w  każdej sytuacji 
o Bogu pamiętali. Świątynia – kościół nie może być miej-
scem, gdzie chrześcijanin przychodzi, żeby tylko wywią-
zać się ze swojego zobowiązania. Jest miejscem, gdzie 
łatwiej jest nam odczuć obecność Boga. Przestrzenią, 
w której rozwija się nasza wiara i wewnętrzna „świąty-
nia”. Powinniśmy żyć świadomością, że jesteśmy miesz-
kaniem Ducha Świętego w każdym momencie naszej co-
dzienności.

11 marca

(J 3, 14-21)
Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył 
węża na  pustyni, tak trzeba, by  wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w  Niego wierzy, miał 
życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że  Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w  Niego wierzy, nie zginął, ale  miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, 
aby świat potępił, ale  po  to, by  świat został przez 
Niego zbawiony. Kto wierzy w  Niego, nie podlega 

potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w  imię Jednorodzonego Syna Bożego. 
A  sąd polega na  tym, że  światło przyszło na  świat, 
lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: 
bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, 
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego 
uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania 
prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego 
uczynki zostały dokonane w Bogu».

Miłość Boga do człowieka jest wieczna i ponadczaso-
wa, ponieważ On sam w sobie jest Źródłem Miłości. Bóg 
był w stanie posłać swojego Syna, aby uwolnić człowieka 
z więzów grzechu i śmierci. Działanie Stwórcy jest nie-
zwykłe, gdyż poprzez Jezusa daje się poznać człowieko-
wi w sposób „namacalny”. Jezus Chrystus nie jest posta-
cią fikcyjną i  bajkową. Jest postacią historyczną, która 
chodziła po ziemi, ale przede wszystkim jest Synem Bo-
żym, który przyniósł nam zbawienie. Wiara w Jezusa jest 
drogą do  Boga, natomiast odrzucenie Jego Osoby jest 
odrzuceniem Boga.

18 marca

(J 12, 20-33)
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon 
Bogu w  czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni 
więc przystąpili do  Filipa, pochodzącego z  Betsaidy 
Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć 
Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei 
Andrzej i  Filip poszli i  powiedzieli Jezusowi. A  Jezus 
dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został 
otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy 
w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli 
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje 
życie, traci je, a  kto nienawidzi swego życia na  tym 
świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby 
Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam 
będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój 
Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i  cóż mam 
powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od  tej godziny. Ależ 
właśnie dlatego przyszedłem na  tę godzinę. Ojcze, 
wsław imię Twoje!» Wtem rozległ się głos z nieba: «Już 
wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał 
i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił 
do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie 
ze  względu na  Mnie, ale  ze  względu na  was. Teraz 
odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego 
świata zostanie wyrzucony precz. A  Ja, gdy zostanę 
nad  ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich 
do  siebie». To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał 
umrzeć.

Nie ma miłości bez cierpienia. Jezus umiera na krzy-
żu za każdego z nas z czystej i bezinteresownej miłości. 

Komentarze biblijne
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Najważniejsze dla Niego jest zbawienie ludzkości i danie 
możliwości życia wiecznego w Bogu każdemu człowie-
kowi, który zechce przyjąć Go do swojego życia.

25 marca

(Mk 15, 1-39)
E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze  starszymi 
i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. 
Kazali Jezusa związanego odprowadzić i  wydali Go 
Piłatowi. Piłat zapytał Go:  I.  Czy Ty jesteś Królem 
żydowskim?  E.  Odpowiedział mu:  +  Tak, Ja nim 
jestem. E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. 
Piłat ponownie Go zapytał:  I.  Nic nie odpowiadasz? 
Zważ, o  jakie rzeczy Cię oskarżają. E. Lecz Jezus nic 
już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. Na każde 
zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, 
którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, 
uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo 
w  czasie rozruchów. Tłum przyszedł i  zaczął 
domagać  się tego, co zawsze dla  nich czynił. Piłat 
im odpowiedział:  I.  Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla 
żydowskiego?  E.  Wiedział bowiem, że  arcykapłani 
wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli 
tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie 
ich zapytał:  I. Cóż więc mam uczynić z Tym, którego 
nazywacie Królem żydowskim?  E.  Odpowiedzieli mu 
krzykiem:  T.  Ukrzyżuj Go!  E.  Piłat odparł:  I.  A  cóż 
złego uczynił?  E.  Lecz oni jeszcze głośniej 
krzyczeli:  T.  Ukrzyżuj Go!  E.  Wtedy Piłat, chcąc 
zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś 
kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze 
zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, 
i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy 
wieniec z  ciernia, włożyli Mu na głowę. I  zaczęli Go 
pozdrawiać: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym bili 
Go trzciną po  głowie, pluli na  Niego i  przyklękając, 
oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego 
purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie 
wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I  niejakiego 
Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc 
z  pola, tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł 
Jego krzyż. Przyprowadzili Go na  miejsce Golgota, 
to  znaczy miejsce Czaszki. Tam dawali Mu wino 
zaprawione mirrą, lecz On  nie przyjął. Ukrzyżowali 
Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie 
losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy 
Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, 
tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali 
dwóch złoczyńców, jednego po  prawej, drugiego 
po  lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: 
W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy 
przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, 
mówiąc: T. Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy 
dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego 
siebie!  E.  Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą 

wraz z uczonymi w Piśmie, mówili: T. Innych wybawiał, 
siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, 
niechże teraz zejdzie z  krzyża, żebyśmy zobaczyli 
i  uwierzyli.  E.  Lżyli Go także ci, którzy z  Nim byli 
ukrzyżowani. A  gdy nadeszła godzina szósta, mrok 
ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie 
dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:  +  Eloí, 
Eloí, lemá sabachtháni?, E. to znaczy: Boże mój, Boże 
mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze  stojących 
obok, słysząc to, mówili: T. Patrz, woła Eliasza. E. Ktoś 
pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie 
i dawał Mu pić, mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy 
przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. E. Lecz Jezus 
zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A zasłona 
przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik 
zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że  w  ten 
sposób wyzionął ducha, rzekł: I. Istotnie, ten człowiek 
był Synem Bożym.

Jezus umarł za Ciebie i za mnie, abyśmy mieli otwar-
tą drogę do Boga. Chrystus wchodzi na 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  każde-
go z nas. Wie, że tylko Jego ofiara otworzy nam drogę 
do Nieba i do życia wiecznego z Ojcem. Robi to, bo Bóg 
jest miłością i  to  jest jedyny powód, dla  którego chce 
zostać ukrzyżowany za całą ludzkość. Chrystus otwiera 
nam drzwi do nieba i tylko od nas zależy, czy będziemy 
chcieli przekroczyć próg do wieczności z Bogiem.

29 marca WIELKI CZWARTEK

(J 13, 1-15)
Było to  przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, 
że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata 
do  Ojca, umiłowawszy swoich na  świecie, do  końca 
ich umiłował. W  czasie wieczerzy, gdy diabeł już 
nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, 
aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że  Ojciec oddał Mu 
wszystko w  ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga 
idzie, wstał od  wieczerzy i  złożył szaty. A  wziąwszy 
prześcieradło, nim  się przepasał. Potem nalał wody 
do  misy. I  zaczął obmywać uczniom nogi i  ocierać 
prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc 
do  Szymona Piotra, a  on  rzekł do  Niego: «Panie, Ty 
chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, 
co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale  poznasz 
to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie 
będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli 
cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze  Mną». 
Rzekł do  Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi 
moje, ale  i ręce, i głowę!» Powiedział do niego Jezus: 
«Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo 
cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». 
Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: 
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«Nie wszyscy jesteście czyści». A  kiedy im umył nogi, 
przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł 
do  nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy 
Mnie nazywacie „Nauczycielem” i  „Panem”, i  dobrze 
mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 
umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem 
umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście 
i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

Jezus spotkał  się ostatni raz ze wszystkimi Aposto-
łami przed swoją śmiercią. To  krótkie spotkanie jest 
streszczeniem Jego nauki dla  każdego chrześcijanina. 
Jezus poprzez gest umycia nóg wskazuje nam, że bycie 
Jego uczniem to  służba drugiemu człowiekowi. Chrze-
ścijaństwo prowadzi do służby, która ma swój początek 
w Eucharystii.

30 marca WIELKI PIĄTEK

(J 18, 1 – 19, 42)
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 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?

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.

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.

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 
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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 
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 
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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.

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 
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 je-
steśmy słabi. 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, szczególnie w chwilach, gdy się od Niego 
oddalamy, aby ta „rozłąka” nie trwała długo.

31 marca WIGILIA PASCHALNA

(Mt 28, 1-10)
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».

Chrystus jest drogą do  Boga Ojca. Umarł na  nasze 
grzechy, abyśmy mogli żyć. Zmartwychwstanie Jezusa 
jest dowodem i  zapowiedzią naszego przyszłego no-
wego życia, do którego powinniśmy zmierzać każdego 
dnia naszej ziemskiej wędrówki. Śmierć przynosi smu-
tek, ale  zmartwychwstanie Chrystusa umacnia naszą 
wiarę i  daje nadzieję, że my kiedyś też doświadczymy 
tej paschy.

Kamil Rączkowski
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Współcześnie praktyka spowie-
dzi wygląda w różnych krajach 

zróżnicowanie: w  jednych zanikła 
prawie zupełnie spowiedź indywidu-
alna, w innych należy ona do zwyczaj-
nych praktyk osób uczęszczających 
do kościoła. Jednak i w  tym drugim 
przypadku można wyróżnić takich 
wiernych, którzy przez odpowied-
nią katechezę w grupach odkrywają 
istotny sens sakramentu pojednania 
oraz takich, którzy traktują go „tech-
nicznie”, zawężając praktykę sakra-
mentalną do  wyznania grzechów 
w  celu uzyskania spokoju sumienia. 
„Przyczyn tego stanu rzeczy można 
upatrywać w  nadmiernie indywidu-
alistycznym i psychologizującym poj-
mowaniu sakramentu (...). Skutkiem 
takiego spojrzenia zaczęto skupiać 
uwagę przede wszystkim na kwestii 
«wyznania grzechów», ujmowanemu 
w sposób niewątpliwie legalistyczny, 
akcentując nadmiernie rolę samego 
grzesznika, tak jakby w samym sakra-
mencie szło o rozwiązanie wyłącznie 
osobistych problemów”1.

By w  sposób pełny przedstawić 
znaczenie sakramentu pokuty i pojed-
nania oraz sposoby działania Ducha 
Świętego w  rzeczywistości grzechu, 
należy zwrócić uwagę na trzy fenome-

1 A. Dalbesio, Duch Święty, s. 175; por. A. González Fuente, El Espirítu Santo y los sacramentos: el dato biblico, „Angelicum” 55(1978), 
s. 388-394.

2 Por. J. Kudasiewicz, Odkrywanie Ducha Świętego, s. 113: „W Nowym Testamencie Duch Święty przedstawiany jest jako Ten, «który daje 
życie w Chrystusie i wyzwala z prawa grzechu i śmierci» (Rz 8,2) oraz czyni pokutujących chrześcijan własnością Chrystusa”.

3 Por. A. Skowronek, Sakrament pojednania, w: Sakramenty wiary, t. 2, Włocławek 1995, s. 103-105.
4 A. Dalbesio, Duch Święty, s. 177; por. R. Laurentin, Nieznany Duch Święty, tł. M. Tarnowska, Kraków 1998, s. 418.
5 Por. A. Dalbesio, Duch Święty, s. 178.
6 Por. Rz 12,4-5; 1 Kor 12,12-27.
7 2 Kor 11,2; Ef 5,22-32; Ap 19,7; 21,2.
8 1 Kor 3,10-17.
9 1 Kor 3,16-17.
10 Por. A. Dalbesio, Duch Święty, s. 179; A. Skowronek, Sakrament pojednania, s. 111.

ny życia religijnego, odniesione w Pi-
śmie Świętym do tajemnicy odkupie-
nia: grzech, pokutę, nawrócenie2.

W  Starym i  Nowym Testamen-
cie istnieje przekonanie, że grzech 
nie jest czymś indywidualnym, lecz 
dotyka całej wspólnoty. Dla  teolo-
gii Starego Testamentu pozostaje 
oczywiste, że  - ponieważ Bóg za-
warł przymierze z całym ludem i cała 
wspólnota została uświęcona – jed-
nostka może być uświęcona pod wa-
runkiem przynależności do  świętej 
społeczności Boga3. Z  kolei Nowy 
Testament rozumie wspólnotę dwu-
poziomowo: (a) jednostka osiąga 
wspólnotę z  Bogiem, (b) stając  się 
członkiem Kościoła pojętego jako 
ciało Chrystusa. Kiedy chrześcijanin 
grzeszy, nie tylko zrywa więź przy-
mierza z  Bogiem, zadzierzgnięte-
go w  Chrystusie, ale  narusza także 
świętość wspólnoty ludzkiej. Przez 
grzech sam się z niej wyklucza. Dla-
tego w Nowym Testamencie można 
znaleźć ślady rozmaitych działań 
zmierzających do  odzyskania utra-
conego brata czy siostry i  do  usu-
nięcia grzechu. Pierwsze wspólnoty 
opierały owe praktyki i przekonanie 
na woli oraz słowach samego Chry-
stusa (por. Mt 18,12-14; Łk 15,3-7). 

O  istnieniu pewnej formy liturgicz-
nej świadczy chociażby tekst z  1J 
1,9: „ Jeżeli wyznajemy nasze grze-
chy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy 
odpuści je nam i oczyści nas z wszel-
kiej nieprawości”4.

O świadomości tego, że grzech go-
dzi we wspólnotę, świadczy też wcze-
sna praktyka ekskomuniki, stosowana 
wcześniej już w judaizmie. Wyjaśnie-
nie owej postawy wobec grzechu, 
jako godzącego w świętość przymie-
rza, znajdziemy w  teologicznej wizji 
Kościoła jako „świętej wspólnoty”5: 
jest ona Ciałem Chrystusa6, Jego ob-
lubienicą7, świątynią Boga8, przybyt-
kiem Boga i Ducha9, Jego ludem.

W  Nowym Testamencie grzech 
jest zasadniczo postrzegany w  per-
spektywie egzystencjalnej jako ze-
rwanie relacji z Bogiem (a nie lega-
listycznie jako przekroczenie normy 
prawnej), dlatego może być usunięty 
na drodze pokuty i nawrócenia. Na-
wrócenie zaś dokonuje się w postaci 
dogłębnej przemiany woli, a  nade 
wszystko całkowitego poddania 
swej woli Bogu i Jego prowadzeniu. 
Nawrócenie powiązane jest z porzu-
ceniem drogi grzechu po to, by w na-
stępstwie tego przylgnąć na  nowo 
do Boga10.

Życie zstępujące 
w Duchu – sakramenty

Pokuta i pojednanie
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Odpuszczenie grzechów jest 
wyjątkowym dziełem Ducha Świę-
tego. Klasycznym tekstem staro-
testamentalnym zapowiadającym 
działanie Ducha Bożego w  czasach 
mesjańskich, które będą polegać 
na  oczyszczeniu ludu z  grzechów 
bałwochwalstwa, na  nawróceniu 
oraz na  wewnętrznym uzdolnieniu 
do  wierności Bogu, jest fragment 
Księgi Ezechiela: „Pokropię was czy-
stą wodą, abyście się stali czystymi, 
i oczyszczę was od wszelkiej zmazy 
i  od  wszystkich waszych bożków. 
I dam wam serca nowe i ducha no-
wego tchnę do  waszego wnętrza, 
zabiorę wam serca kamienne, a dam 
wam serca z  ciała. Ducha mojego 
chcę tchnąć w  was i  sprawić, by-
ście żyli według mych nakazów 
i  przestrzegali przykazań, i  według 
nich postępowali” (Ez 36,25- 27). 
Duch Święty poprzez zamieszkanie 
we  wnętrzu człowieka uczyni go 
wolnym od  przywiązania do  tego 
wszystkiego, co nie jest Bogiem, 
a kształtując w nim zupełnie nowego 
ducha, sprawi, iż w wolności będzie 
czcił Boga i kochał Go, dochowując 
Mu wierności. Oczywiście, trzeba ro-

11 Por. A. Skowronek, Sakrament pojednania, s. 81: „Duch Święty w nas samych przybrać ma swój kształt i dzielić z nami historię zba-
wienia, inaczej: Chrystus wespół z nami w Duchu Świętym przemierza wszystkie te szlaki i manowce, po których brodziliśmy na naszych 
występnych ścieżkach”.

12 Por. m.in. Rz 8 nazywany „wielką kartą” nawrócenia; Ga 5,16-25; J 20,21-23.
13 Por. A. Dalbesio, Duch Święty, s. 179-181.
14 Por. tamże, s. 183-184; A. Skowronek, Sakrament pojednania, s. 114-117.
15 Por. A. Dalbesio, Duch Święty, s. 187; K. Romaniuk, Sakramentologia biblijna, Warszawa 1994, s. 92.
16 Por. A. Skowronek, Sakrament pojednania, s. 82-83.
17 Por. F.-X. Durrwell, Lo Spińto Santo alla luce del mistero pasquale, s. 125.

zumieć tę wypowiedź w kontekście 
pierwszego przykazania Dekalogu 
i  grzechu cudzołóstwa z  bożkami, 
czyli odrzucenia Boga prawdziwego 
na rzecz bóstw niemych i martwych. 
Niemniej perspektywa Nowego Te-
stamentu jest perspektywą miło-
sierdzia i  łaski, ponieważ Bóg posy-
ła swojego Ducha, aby oczyszczał, 
uzdrawiał i uświęcał11.

Apostołowie doświadczają Ducha 
jako kogoś, kto najpierw porusza ser-
ca i  zwraca je ku Bogu, a następnie 
staje się darem i mieszkańcem duszy. 
Moglibyśmy wskazać przynajmniej 
na  kilka tekstów12, które pozwalają 
nam stwierdzić, że  interwencja Du-
cha jest konieczna w  dwóch sytu-
acjach: 1) by  porzucić definitywnie 
grzech, wejść w nowe życie w Chry-
stusie i wytrwać w nim oraz 2) żeby 
móc wrócić do Chrystusa po ponow-
nym upadku13. Tekstem niezwykle 
doniosłym dla naszych rozważań jest 
fragment z J 20,21- 23. Chrystus, uka-
zujący się apostołom po zmartwych-
wstaniu, udziela im poczwórnego 
daru: daru pokoju, daru misji, daru 
Ducha Świętego i władzy odpuszcza-
nia grzechów14. Zgodnie z całym No-

wym Testamentem głównym celem 
posłannictwa, które Jezus otrzymał 
od Ojca, było „zgładzenie grzechów 
świata” oraz dar zbawienia (por. J 
1,29; J 3,16; J 12,47; J 10,10). Duch 
Święty, odpuszczając nam grzechy, 
nie czyni nas nowym stworzeniem 
w sposób magiczny czy automatycz-
ny, gdyż grzech nie jest faktem czysto 
jurydycznym, lecz aktem osobowym, 
w  wyniku którego następuje odrzu-
cenie planu Bożego względem sie-
bie, zamknięcie się na Boga. Dlatego 
uczestniczący w sakramencie pokuty 
i pojednania potrzebuje nawrócenia, 
czyli ponownego otwarcia na miłość 
Bożą i opowiedzenia się za Bogiem.

Sakrament pojednania nie jest za-
tem mechanicznym odpuszczaniem 
grzechów, niwelowaniem „długu”, 
ale owocem Ducha Świętego, który 
udziela daru nawrócenia serca i  za-
początkowuje nową egzystencję15. 
Jezus usuwa grzech ze świata, ponie-
waż jest najświętszym Barankiem, na-
pełnionym Duchem i dającym Ducha. 
Dar Ducha Świętego – warto pamię-
tać – jest łaską paschalną; i to dzięki 
Duchowi wchodzimy w  tajemnicę 
chwalebnej śmierci i  chwalebnego 
zmartwychwstania, poprzez które 
Chrystus pokonał grzech i  wszelkie 
rozdarcie16. W sakramencie pojedna-
nia Duch Święty udziela nam owego 
daru jedności w  Chrystusie, dlate-
go władza Kościoła odpuszczenia 
grzechów staje  się bezowocna bez 
nawrócenia człowieka i  przy braku 
jego miłości do Boga17. Każdy sakra-
ment należy rozumieć osobowo jako 
proces rozwoju przyjaźni z  Chry-
stusem w  Duchu Świętym. Wszelki 
automatyzm czy jurydyczne trakto-
wanie uczestnictwa w sakramentach 
są następstwem braku żywej relacji 
z Osobą Ducha Świętego mieszkają-
cego w ochrzczonych.

Ks. Krzysztof Guzowski
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Początek roku dla wielu ludzi wiąże się z potrzebą po-
dejmowania nowych wyzwań. Obietnice, które wówczas 
podejmujemy mają być znakiem zbliżającej  się wiosny, 
która z każdym dniem przyspiesza kroku w naszą stronę. 
Życie w pełni zgodnie z własnym pomysłem to propozy-
cja, jaką otwiera przed Krakowianami ruszające od no-
wego roku Centrum Aktywności Seniora zorganizowane 
przez Stowarzyszenie SIEMACHA w samym sercu miasta. 
W bliskim sąsiedztwie Piasku, przy ul. Długiej 42 można 
nie tylko odnaleźć cząstkę siebie, ale  także – poprzez 
własną inicjatywę – przyczynić się do stworzenia tej nie-
powtarzalnej układanki.

Paleta możliwości
Świętująca w  tym roku swoje 25-lecie organizacja, 

której patronem jest   ks. Siemaszko kojarzona do  tej 
pory jednoznacznie z  wychowywaniem dzieci i  mło-
dzieży, poszerza zakres swojej działalności.  Tym razem 
koncentruje swoją uwagę na wspieraniu rozwoju osób 
po 60. roku życia, które pragną znaleźć dla siebie prze-
strzeń do budowania nowych relacji w atmosferze sprzy-
jającej zarówno nabywaniu nowych umiejętności, jak 
i dzieleniu się posiadanymi już pasjami.

Ćwiczenia fizyczne na  powietrzu, zajęcia artystycz-
ne, kursy komputerowe, wycieczki kulturalne, spotkania 
z historią, zajęcia teatralne, trening twórczości – to tyl-
ko niektóre z propozycji, które stoją przez uczestnikami 
CAS SIEMACHA Spot Nestor na Długiej 42, Ptaszyckiego 
6 i w Centrum Handlowym Bonarka City Center.

Wspólna tożsamość
Bycie członkiem CAS to okazja do rozwoju osobiste-

go, ale także budowania bardziej przyjaznej przestrzeni 
publicznej. Niewątpliwym atutem miejsca jest możliwość 
międzypokoleniowej wymiany doświadczeń między 
seniorami i  wychowankami SIEMACHY. Wspólna prze-
strzeń to  szansa na  tworzenie niezwykłych projektów 
wolontaryjnych oraz podzielenie  się umiejętnościami 
z różnych dziedzin. Walor wychowawczy tego doświad-
czenia może mieć nieoceniony wpływ na budowanie toż-
samości młodego pokolenia.

Nowe przestrzenie 
dla krakowskich 

Nestorów

Jak do nas trafić?

Szczegóły dotyczące możliwości udziału w za-
jęciach, a także aktywnego tworzenia CAS Spot 
Nestor najlepiej omówić na miejscu z instrukto-
rami prowadzącymi zajęcia.

SIEMACHA SPOT Nestor  
znajduje się w trzech lokalizacjach:

Ul. Długa 42,
Ul. Ptaszyckiego 6, budynek Com-Com Zone
Ul. Kamieńskiego 11, Bonarka City Center

Wystarczy pojawić  się w  jednej z  powyższych 
siedzib Stowarzyszenia SIEMACHA   od  ponie-
działku do piątku w godzinach 9:00–14:00 i wy-
pełnić deklarację. Warto  też umówić się telefo-
nicznie pod nr 882053561 lub kontaktować się 
przy użyciu poczty elektronicznej, kierując py-
tania na senior@siemacha.org.pl
Wizyty w  Stowarzyszeniu owocują natychmia-
stową możliwością delektowania się kawą i her-
batą w miłym towarzystwie...

SIEMACHA
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Witajcie Drogie Dzieci!

Postanowiłem napisać do Was krótki list na temat 
Wielkiego Postu. Poprosił mnie o to o. Adam. Dawno 

już nic nie napisałem, więc zgodziłem się z radością. 
Wielki Post to czas pokuty czyli żałowania za to, co 

złe. W czasach, kiedy żyłem, a było to dość dawno,  bo 
urodziłem się w 1542 r. w Fontiveros w Hiszpanii, Wielki 
Post był naprawdę czasem trudnym. Ludzie odmawiali 
sobie jedzenia. Nie było mowy o jakichkolwiek zaba-
wach, ogólnie panowała zaduma, może nawet smutek. 
Wiem o tym wiele, bo jako Karmelita i założyciel Kar-
melitów Bosych uczyłem ludzi umartwienia. Co znaczą 
dzisiaj – dla dzieci żyjących w 2018 roku - umartwienia? 
Postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że 
umartwienie to coś w rodzaju prezentu. Dobrze chyba 
wiecie, że Pan Jezus umarł na krzyżu po to, żeby ludzie 
po śmierci mogli dalej żyć – w niebie (tak, jak ja teraz). 
Dlatego ludzie w Wielkim Poście robią Panu Jezusowi 
prezenty. Pokazują, że z miłości do Niego mogą zrezy-
gnować z czegoś, co jest dla nich miłe. Niektórzy na 
przykład odmawiają sobie słodyczy, albo rezygnują lub 
ograniczają gry komputerowe lub telewizję. Są i tacy, 
którzy postanawiają, że w Wielkim Poście zrobią coś do-
brego. Może codziennie będą pomagać rodzicom w my-
ciu naczyń albo postanowią bardzo sumiennie odrabiać 
zadania domowe bez żadnego narzekania, a może ktoś 
zrezygnuje z jakiegoś zakupu i za zaoszczędzone pienią-
dze kupi coś dla biednych... Różne mogą być pomysły. 
Najważniejsze jednak jest to, żeby traktować nasze po-
stanowienia właśnie jako prezent dla Pana Jezusa. Życzę 
Wam dobrego przeżywania Wielkiego Postu..., a zapo-
mniałbym… Poprosił mnie o. Adam, żeby przypomnieć 
Wam o zadaniach. Przynoście je do o. Adama przed lub 
po Mszy Świętej w niedziele do 25. marca. Powodzenia!

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie,
św. Jan od Krzyża
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W końcu południowej nawy kościoła znajduje się ołtarz 
św. Antoniego, którego obraz właśnie został oddany 

do renowacji. W jego mensie umieszczony jest obraz Chry-
stusa dźwigającego krzyż. Został namalowany na  płótnie 
w połowie XVII wieku. O  jego historii niewiele wiadomo. 
Pierwotnie umieszczony był w kościele karmelitów we Lwo-
wie. Kościół początkowo należał do  karmelitów bosych, 
ale po kasacie ich klasztoru w 1789 roku, kompleks klasz-
torny i kościół zostały oddane karmelitom dawnej obserwy 
(tzw. trzewiczkowym), jako rekompensata za utracone przez 
nich dwa lwowskie klasztory. Według tradycji obraz miał wi-
sieć na korytarzu klasztornym, a zwykł się modlić przed nim 
jeden pobożny zakonnik. Ponieważ ten kapłan słynął z wiel-
kich cnót i pobożności, polecano się jego modlitwom. Wów-
czas wiele osób doznało łask i wysłuchania próśb. Karmelici, 
na skutek licznych próśb, postanowili przenieść obraz z ko-
rytarza klasztornego do głównego ołtarza w kościele. Tam 
był umieszczony przez kilkanaście lat, dopóki nie zastąpił go 
wizerunek Matki Bożej (ten sam, który obecnie w Krakowie 
jest umieszczony w kaplicy naprzeciwko). Obraz przeniesio-
no na koniec południowej nawy lwowskiego kościoła, gdzie 
znajdowała  się specjalnie przeznaczona dla  niego kaplica 
Chrystusa Miłosiernego. W XVIII- wiecznym rokokowym oł-
tarzu obraz umieszczono nad mensą, a spod zwieńczenia 
ołtarza w kształcie baldachimu wyłaniał się Anioł Pociesze-
nia z kielichem w ręku. Tak jeszcze przedstawiał  się jego 
widok na przedwojennych fotografiach.

Sława łask tu otrzymanych znana była zapewne już 
w połowie XVIII wieku, na to bowiem wskazuje miedzioryt 
Tadeusza Rakowieckiego z tego okresu zatytułowany Jezus 
pociecha utrapionych, ukazujący odwzorowaną z obrazu po-
stać Chrystusa z  krzyżem, unoszącego  się nad  Lwowem. 
Nazywano Chrystusa na  tym obrazie Łaskawym lub  Mi-
łosiernym. W 1823 roku na ten obraz sprawiono srebrną 

sukienkę. Ufundowała ją w  całości Brygida z  Rzeszotar-
skich Drohojewska, która złożyła 9 funtów srebra na sukien-
kę do Pana Jezusa pod krzyżem upadającego i na pozłocenie 
gdzieniegdzie 10 złotych czerwonych. Wiadomo, że wykonał 
ją we Lwowie złotnik Jacob Rittner. Trudności w odczytaniu 
datacji tej fundacji wynikają z rozbieżności pomiędzy datą 
dokumentów z  1823 roku, a  puncami kontrybucyjnymi 
z 1821 roku umieszczonymi na samej sukience.

Obraz namalowany został techniką olejną na  płótnie 
przyklejonym do  deski. Jak ustalono jest to  kopia ryci-
ny Raphaela Sadelera, na  podstawie kompozycji Petera 
de Witte. W czasie konserwacji w roku 2008 okazało się, 
że pierwotny obraz zachował się tylko w części przysłonię-
tej sukienką. Reszta płótna, z powodu zawieszania licznych 
wotów, została doszczętnie podziurawiona, usunięta i za-
stąpiona aksamitnym materiałem.

Kilka lat temu karmelici podjęli decyzję o renowacji ob-
razu. Pieczę nad odnowieniem obrazu sprawowali w 2008 
roku nasi parafianie – stroną merytoryczną zajął się wawel-
ski dyrektor Jerzy Petrus, zaś renowacją – konserwatorka 
dzieł sztuki Jolanta Brzozowska. W czasie tej konserwacji 
badaniom poddane zostały wszystkie elementy dzieła. Za-
bezpieczono je także przed dalszą destrukcją poprzez za-
wieszenie srebrnej sukienki na specjalnej strukturze z tek-
stolitu oddzielającej ją od obrazu.

W krakowskim sanktuarium wiele elementów mówi 
o  kulcie związanym z  tym obrazem. W  archiwum klasz-
tornym zachowały się liczne intencje mszalne odprawiane 
przy ołtarzu Pana Jezusa Miłosiernego we Lwowie w okre-
sie drugiej wojny światowej, zaś w muzeum przechowywa-
ne są laski brackie o zwieńczeniach wyobrażających oma-
wiany obraz. W kaplicy zakonnej za klauzurą umieszczono 
również duży obraz z feretronu odwzorowujący tenże wi-
zerunek. O kulcie mówią także przypadkowo odnajdywane 
przedmioty. W październiku 2012 udało się pozyskać nowy 
eksponat do naszego muzeum. Przyjechał do Krakowa oko-
ło 1942 roku ze Stanisławowa. Jest to sporych rozmiarów 
(27x23 cm) owalna miedziana plakieta ukazująca postać 
Chrystusa z krzyżem na obłokach i umieszczony na nich 
karmelitański herb.

W wydanej w 1927 roku książeczce „U stóp miłosierne-
go Chrystusa” ojciec Serapion Opielka pisał: Wielkie zaiste 
było nabożeństwo wiernych; niezmierna bezgraniczna ufność, 
jaką w tym miłosiernym P. Jezusie pokładali. Nie było bólów, nie 
było doświadczeń którychby Jezus w tym obrazie cudami słynący 
od cierpiącej ludzkości nie uchylał. Nikt stąd nie odszedł niepocie-
szony, nikt w swej nadziei zawiedziony. W niebezpieczeństwach 
rozlicznych, w cierpieniach ciała, gdy nikt z pomocą przyjść już 
nie potrafił, w opuszczeniu zupełnem przypływali wierni do ka-
plicy P.  Jezusa i  tu krzyżem leżąc, żebrali litości i zmiłowania. 
Ze zbolałej piersi jedno tylko płynęło westchnienie: „Jezu miło-
sierny, wysłuchaj! Jezu zmiłuj się!” I ten łaskawy Jezus nigdy nie 
zawiódł. Nie tylko ze Lwowa, ale i z dalekich stron przypływają 
ustawicznie wota, mające zdobić cudowny ten wizerunek, przy-
pominać wiernym, iż ten Jezus wszystkie rany goi, dla wszystkich 
łaskami szafuje, wszystkim ojcowskie serce okazuje.

Szymon Sułecki

Chrystus Łaskawy 
ze Lwowa
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Przede wszystkim: czy Bóg chce 
cierpienia? Żeby na to pytanie odpo-
wiedzieć, trzeba sobie przypomnieć, 
jaki świat wyszedł na początku z Jego 
ręki – nie było w nim cierpienia. Po-
jawia  się ono dopiero po  upadku 
pierwszego człowieka, któremu Bóg 
oznajmia: „przeklęta niech będzie 
ziemia z  twego powodu: w  trudzie 
będziesz zdobywał od niej pożywie-
nie po  wszystkie dni twego życia” 
(Rdz 3,17). Cierpienie weszło więc 
na  świat poprzez grzech i  odtąd 
zawsze jest jego skutkiem. Warto 
sobie przypomnieć, co powiedział 
Jezus do  człowieka uzdrowionego 
nad sadzawką Owczą w Jerozolimie, 
który aż 38 lat cierpiał na swoją cho-
robę: „Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz 
więcej, aby ci  się coś gorszego nie 
przydarzyło” (J 5,14).

Takie cierpienie, które wypływa 
z  własnego grzechu, jest bezowoc-
ne – nic człowiekowi nie daje. Prze-
strzega przed nim św. Piotr: „Niech 
nikt z  was nie cierpi jako zabójca 
albo złodziej, albo złoczyńca, albo 
jako (niepowołany) nadzorca ob-
cych dóbr” (zob. 1P 4,15-16). A  jak-
że często świat, w  którym żyjemy, 
cierpi w  taki właśnie sposób. Ileż 
niepotrzebnych łez sprowadza alko-
holizm, aborcja, narkomania. Ile nie-

nawiści i wojen wywołują kłamstwa 
i krzywdy, pycha i chciwość.

Ale nawet to cierpienie, które jest 
owocem własnego grzechu, może 
stać się drogą do zbawienia. Pod jed-
nym wszakże warunkiem – jeśli czło-
wiek, uznawszy swą winę, potrafi 
je przyjąć jako pokutę. Tak właśnie 
postąpił jeden z  łotrów ukrzyżowa-
nych z  Jezusem. On przeszedł swój 
czyściec już tu na  ziemi, dlatego 
usłyszał słowa: „Dziś ze  Mną bę-
dziesz w raju” (Łk 23,43). Zastanów-
my  się dobrze nad  tym, co on nam 
mówi z  katedry swego krzyża: „My 
przecież – sprawiedliwie (cierpimy), 
odbieramy bowiem słuszną karę 
za  nasze uczynki, ale  On nic złego 
nie uczynił (Łk 23,41).

Jeśli jednak prawdą jest, że cier-
pienie jest zawsze skutkiem grzechu, 
to  prawdą jest również i  to, że  nie 
zawsze człowiek cierpi za  grzechy 
własne. Nieraz cierpienie sprowa-
dzają występki cudze. Cóż na przy-
kład winne jest dziecko, że przyszło 
na  świat w  rodzinie patologicznej? 
Kiedy uczniowie, widząc niewido-
mego od  urodzenia, pytają Jezusa: 
„Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził 
niewidomym –  on  czy jego rodzi-
ce?”, Ten odpowiada: „Ani on  nie 
zgrzeszył, ani rodzice jego, ale (sta-

ło  się tak), aby  się na  nim objawiły 
sprawy Boże” (J 9,2-3). Jakie sprawy? 
Nawrócenie tych, którzy przez cud 
uzdrowienia uwierzyli.

Takim właśnie było w pierwszym 
rzędzie cierpienie Jezusa. On  wziął 
na  siebie karę za  nasze grzechy. 
Ten, który uratował jawnogrzeszni-
cę przed śmiercią, sam poniósł 
śmierć stokroć bardziej straszliwą 
i  haniebną. Również Maryja, która 
na to wszystko musiała patrzeć, nie 
cierpiała za swoje grzechy, bo prze-
cież nigdy żadnego nie popełniła.

W tym niewinnym cierpieniu Je-
zusa i Maryi może mieć udział każdy 
z nas. Choć bowiem urodziliśmy się 
w grzechu, możemy – dzięki temu, 
co stało się na Kalwarii, a także dzię-
ki osobistej pokucie –  żyć w  przy-
jaźni z Bogiem, bez grzechu i  kary. 
I  od  tego właśnie zależy wartość 
i  sens cierpienia, jakie nas spotyka. 
Jeśli bowiem –  jak poucza Pismo 
Święte –  „wielką moc ma wytrwała 
modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5,16), 
to o  ileż większą moc będzie miało 
jego cierpienie – dobrowolnie przy-
jęte i  ofiarowane za  innych. Do  ta-
kiego cierpienia św. Piotr wręcz 
zachęca: „Cieszcie się, im bardziej je-
steście uczestnikami cierpień Chry-
stusowych” (1P 4,13).

Jest wreszcie trzeci z kolei krzyż, 
który stanął na Golgocie: cierpienie 
łotra, który do końca drwi z Jezusa, 
nie chce się nawrócić. Męka straszli-
wa, bo zupełnie bezsensowna. I o ile 
krzyż centralny można by  nazwać 
niebem otwartym dla  wszystkich, 
a  krzyż dobrego łotra stanowi jego 
czyściec (pokutę), o tyle krzyż trzeci 
– to po prostu piekło. Piekło to prze-
cież nic innego jak cierpienie, i to ta-
kie, które nigdy się nie skończy. Trzy 
krzyże, a  jakże różne rodzaje cier-
pienia, jak wielka między nimi prze-
paść.

Widać też, jak łatwo się pomylić 
w ocenie człowieka. Dla kogoś, kto 
tego dnia wybrał  się z  ciekawości 
na wzgórze Golgoty, nie było między 
tymi krzyżami żadnej różnicy. On wi-
dział jedynie kolejnych skazańców, 
którzy z pewnością zasłużyli na swój 
okrutny los.

o. Janusz Dychto O. Carm.

Cierpienie
Dlaczego na  świecie spotykamy tak wiele cierpie-
nia? Czy ma ono jakikolwiek sens i czy czasem nie 
zaprzecza wizerunkowi Boga jako dobrego Ojca? 
Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, cierpienie i  tak 
pozostanie tajemnicą. Trzeba jednak pamiętać, 
że wokół tego tematu powstaje wiele niepotrzeb-
nych nieporozumień, wynikających z pomieszania 
pojęć. Istnieją bowiem trzy zasadnicze rodzaje cier-
pienia, których nie należy ze sobą mylić.
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24.01.2018  
Rodzina i wychowanie

W środowe popołudnie rozpoczęliśmy w naszej bazyli-
ce cykl spotkań poświęconych rodzinie i  wychowaniu. 
Po Mszy św. o godz. 16.30 zebrani słuchacze wysłuchali 
katechezy pt. Wartość życia rodzinnego zorganizowane-
go wg chrześcijańskiego modelu wygłoszonej przez Dy-
rektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji 
Krakowskiej  ks. dr Pawła Gałuszki.

28.01.2018 
Msza św. za prezydenta

W niedzielę 28 stycznia 2018 r. w naszej bazylice „Na Pia-
sku” odbyła się 28. Msza święta dziękczynna za opiekę 
Bożą nad prezydentem dr. Andrzejem Dudą, wraz z proś-
bą o  mądrość i  siłę dla  niego w  sprawowaniu urzędu, 
o  jedność w  polskim narodzie przez wstawiennictwo 
Matki Bożej Piaskowej – Pani Krakowa.

Z życia parafii i klasztoru



18

Na Piasku nr 3 (489)   marzec 2018

4.02.2018 
Misjonarz z Panamy i kiermasz muffinek KDM

W niedzielę 4  lutego br. gościliśmy w naszej parafii misjonarza werbistę, o. Józefa Gwoździa, który od kilku lat 
pracuje, jako jedyny Polak w Panamie. Ojciec Misjonarz głosił przez całą niedzielę Słowo Boże, w którym dzielił się 
swoimi przeżyciami z pracy misyjnej. Nasza młodzież z KDM w tym dniu przeprowadzała kwestę oraz kiermasz 
muffinek. Uzbierali kwotę 5777 zł., która zasili ich konto na wyjazd do Panamy na ŚDM.
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ULICA PRZYJĘŁO NIE PRZYJĘŁO NIEOBECNI ŁĄCZNIE 
MIESZKAŃCÓW KATOLIKÓW NIEKATOLIKÓW

Asnyka 12 1 9 50 48 2
Basztowa 24 6 18 122 122 0
Batorego 46 4 45 224 221 3
Biskupia 36 11 22 133 133 0
Czarnowiejska 18 5 25 97 96 1
Czysta 39 5 35 175 175 0
Dolnych Młynów 2 0 8 27 27 0
Dunajewskiego 27 3 21 101 92 9
Feldmana 0 0 3 4 4 0
Garbarska 26 4 14 110 110 0
Grabowskiego 7 1 10 35 34 1
Karmelicka 75 3 77 326 323 3
Kochanowskiego 61 4 19 168 168 0
Kremerowska 40 0 43 185 185 0
Krowoderska 50 4 25 169 169 0
Krupnicza 12 1 8 50 50 0
Łobzowska 64 6 57 281 278 3
Michałowskiego 27 5 23 125 125 0
Mickiewicza 25 3 31 101 100 1
Pawlikowskiego 24 5 27 129 127 2
Rajska 15 3 7 50 50 0
Sereno Fenna 41 8 34 174 174 0
Siemiradzkiego 75 10 37 298 291 7
Sobieskiego 75 6 59 286 281 5
Spasowskiego 14 2 5 50 50 0
Szlak 25 5 40 166 162 4
Szujskiego 22 2 4 43 43 0
RAZEM 879 107 709 3679 3638 41

Statystyka kolędy 2018

Nabożeństwa Wielkopostne
Gorzkie Żale

niedziele o godz. 18.00

Droga Krzyżowa
Dla dorosłych

wtorki i piątki o godz. 18.00
Dla młodzieży

piątki o godz. 20.00
Dla dzieci

czwartki o godz. 17.30

Rekolekcje wielkopostne
Dla dzieci

5-7 marca 2018
Dla młodzieży

21-22 marca 2018
Dla dorosłych

22-25 marca 2018
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MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY 

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI 

NIEDZIELA godz. 11.00

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.

Porządek nabożeństw 
w Bazylice Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00,  
13.00, 16.30, 19.00

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 od poniedziałku do piątku:

8.00-12.30 i 14.00-17.30
soboty, niedziele i święta: nieczynna.

Wszelkie sprawy w tym czasie
załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 782 139 777

Ilustracja na okładce: Chrystus Łaskawy ze Lwowa, I ćw. XVII w., fot. Marcin Bujak

KALENDARIUM
1 marca

•  Rozdanie książeczek do nabożeństw dzieciom z klas 
III ze Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej 
im. P. Michałowskiego o godz. 17.30.

2 marca
•  Pierwszy piątek miesiąca.

3 marca
•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 16.30.
4 marca

•  Koncert wielkopostny Chóru Harfa po  Mszy św. 
o godz. 16.30.

5-7 marca
•  Rekolekcje dla dzieci ze szkół z terenu naszej parafii.

6 marca
•  Spotkanie I rocznika (gimnazjum) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 17.00.
7 marca

•  Katecheza z cyklu spotkań o rodzinie i wychowaniu 
w Kaplicy MB Piaskowej o godz. 17.00.

•  Spotkanie II rocznika przygotowującego  się do 
bierzmowania o godz. 17.00.

8 marca
•  Rozdanie książeczek do nabożeństw dzieciom z klas 

III z Muzycznej Szkoły Podstawowej i Szkoły Podsta-
wowej Academos o godz. 17.30.

12 marca
•  Msza św. o jedność w Narodzie za wstawiennictwem 

św. Królowej Jadwigi i drugi dzień Nowenny Jubile-
uszowej o godz. 16.30.

•  Spotkanie II rocznika przygotowującego  się do 
bierzmowania o godz. 19.00.

13 marca
•  Spotkanie I rocznika (klasy VII) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 16.00.
•  Spotkanie II rocznika przygotowującego  się do 

bierzmowania ze spowiedzią o godz. 18.00.
14 marca

•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” w  sali na 
krużgankach klasztoru o godz. 17.15.

15 marca
•  Sakrament bierzmowania w bazylice o godz. 17.00.
•  Celebracja I rocznika (gimnazjum) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 17.30.
18 marca

•  Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego po Mszy 
św. o godz. 16.30.

•  Świadectwo nawrócenia Pawła Cwynara, nawrócone-
go przestępcy, autora książki: „Wysłuchaj mnie, pro-
szę” po Mszy św. o godz. 19.00.

21-22 marca
•  Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej ze szkół z terenu naszej parafii.
22 marca

•  Świadectwo nawrócenia Pawła Cwynara, nawrócone-
go przestępcy, autora książki: „Wysłuchaj mnie, pro-
szę” po Mszy św. o godz. 19.00.

22-25 marca
•  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne.

23 marca
•  Celebracja I rocznika (klasy VII) przygotowujące-

go się do bierzmowania o godz. 20.00.
24 marca

•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie 
o godz. 10.00.

25 marca
•  Kiermasz wielkanocny prowadzony przez KDM.

28 marca
•  Spotkanie Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia 

w Eliaszówce o godz. 19.00.
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

29 marca
•  WIELKI CZWARTEK –  Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

o godz. 19.00.
30 marca

•  WIELKI PIĄTEK – post ścisły. Liturgia Wielkopiątko-
wa o godz. 16.30.

•  Droga Krzyżowa ulicami parafii o godz. 20.00.
31 marca

•  WIELKA SOBOTA – Poświęcenie pokarmów w godz. 
8.00 – 18.00.

•  Wigilia Paschalna o godz. 19.00.
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