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rzy Pańskiej rozpoczniemy 
Triduum Paschalne, podczas którego 
przeżywamy mękę, śmierć i  zmar-
twychwstanie Chrystusa. „Nie ma (...) 
Eucharystii bez kapłaństwa, tak jak nie 
istnieje kapłaństwo bez Eucharystii” 
– pisał święty Jan Paweł  II w swojej 
książce pt. Dar i tajemnica. Prawda ta 
w  szczególny sposób urzeczywist-
nia  się w  Wielki Czwartek, dzień 
w którym te dwa sakramenty zostały 
ustanowione przez Jezusa Chrystusa.

W tym roku będę przeżywał 18. 
rocznicę moich święceń kapłańskich, 
czyli żartobliwie można powiedzieć, 
iż w moim kapłaństwie osiągnę peł-
noletniość. Skłania mnie to do głęb-
szych przemyśleń nad  moim ka-
płaństwem. Z  perspektywy czasu 
kapłaństwo dzisiaj niczym nie  róż-
ni się od kapłaństwa dawniej. Istota 
pozostaje taka sama – kształtuje nas 
Eucharystia i  modlitwa. Pan Jezus 
gromadzi nas wszystkich, w różnych 
miejscach na ziemi, od wieków, wo-
kół tego samego Stołu Eucharystycz-
nego. Wielki Czwartek kształtuje 
życie kapłana a poprzez wypowiada-
nie słów, że to dzisiaj jest ten dzień, 
kiedy Jezus został wydany na Mękę 
i  Śmierć, uświadamia, że  życie Eu-
charystią jest istotą kapłaństwa!

Zdarza się, że w kapłaństwo może 
wkraść  się rutyna. Wtedy trzeba  się 
modlić bo tylko  modlitwą można 
pokonać znużenie. Dzięki modli-
twie mogę ciągle zaczynać od nowa. 
A świadomość tego buduje się właśnie 
w  takim dniu jak Wielki Czwartek. 
To dla kapłana najważniejszy dzień.

Z  mojego małego doświadcze-
nia wnioskuję, że najważniejsze jest 
bycie kapłanem w  Jezusie Chrystu-
sie, który  daje mi udział w  swoim 
kapłaństwie. Papież Benedykt przy-

pomniał, że  kiedy przyjmujemy Ko-
munię świętą to  te mikroskopijne 
cząstki Ciała rozchodzą  się razem 
z  krwią człowieka, po  jego organi-
zmie. Jeżeli codziennie uczestnicząc 
w Eucharystii przyjmuję Krew i Cia-
ło Jezusa, to  ja sam staję się wtedy 
autentycznym krewnym Boga. Bo 
w moich żyłach płynie Krew Jezusa.

Każdy kapłan powinien według 
własnego programu naśladować 
Chrystusa. Nie  tak samo jak św.  Jan 
Paweł  II czy  bł.  Hilary Paweł Janu-
szewski O.Carm., bo święci dostar-
czają nam materiału, ale to ja muszę 
wziąć te wzory, wpuścić do miksera 
i uczynić je swoim, według własne-
go programu. Każdy kapłan musi ko-
rzystać z dobrych wzorów, ale musi 
być też sam święty. Trzeba korzystać 
z  dobrych wzorów i  wynaleźć swój 
wzór na  świętego kapłana. Nie  po-
prawnego, bo poprawny kapłan 
to dzisiaj za mało. Kapłan musi być 
doskonały. Jednak musi też pamię-
tać, że to nie doskonałość jest celem 
samym w sobie. Celem naszym jest 
miłość Chrystusa i ludzi.

Proszę Was, drodzy Bracia i  Sio-
stry – módlcie się za nas – kapłanów, 
abyśmy mogli Wam zawsze służyć 
na  wzór Jezusa Chrystusa –  Najwyż-
szego i Wiecznego Kapłana, a Maryja 
Dziewica –  Matka wszystkich kapła-
nów, niech nie-
ustannie wsta-
wia się za nami 
wszystkimi.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Ofiara Chrystusa,  
Eucharystia i Kapłaństwo
Umiłowani w Chrystusie  

Siostry i Bracia!
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Drodzy bracia i siostry!
Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest 

naszą Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z oczysz-
czoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, 
aby (…) przez uczestnictwo w sakramentach odrodze-
nia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego» (1. Prefacja 
Wielkopostna). W ten sposób od Wielkanocy do Wiel-
kanocy możemy podążać do pełni tego zbawienia, które 
już otrzymaliśmy dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa: 
«W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni» (Rz 8, 24). 
Ta tajemnica zbawienia, działająca w  nas już podczas 
ziemskiego życia, jest procesem dynamicznym, który 
obejmuje także historię i  całe stworzenie. Św. Paweł 
dochodzi do stwierdzenia: «Bo stworzenie z upragnie-
niem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8, 19). 
W takiej perspektywie chcę podzielić się z wami kilko-
ma refleksjami, które niech nam towarzyszą na drodze 
nawrócenia w nadchodzącym Wielkim Poście.

Odkupienie stworzenia
Celebracja Triduum Paschalnego męki, śmierci 

i  zmartwychwstania Chrystusa, szczyt roku liturgicz-
nego, za każdym razem zaprasza nas do przeżywania 
pewnego procesu przygotowania, ze  świadomością, 
że nasze stawanie się na wzór obrazu Chrystusa (por. 
Rz 8,29) jest bezcennym darem miłosierdzia Bożego.

Jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, jak osoba od-
kupiona, która pozwala się prowadzić Duchowi Świę-
temu (por. Rz 8,14), i wie, jak rozpoznać i zastosować 
w  praktyce prawo Boże, począwszy od  tego zapisa-
nego w jego sercu i naturze, czyni dobro także stwo-
rzeniu, współpracując w  jego odkupieniu. Dlatego 
właśnie stworzenie – mówi św. Paweł – posiada usil-
ne pragnienie objawienia  się synów Bożych, to  zna-
czy tych, którzy ciesząc  się łaską paschalnej tajemni-
cy Jezusa, w pełni żyją jej owocami, przeznaczonymi 
do osiągnięcia pełnej dojrzałości przy odkupieniu ciała 

Orędzie Ojca Świętego Franciszka  
na Wielki Post 2019 roku

Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych 
(Rz 8,19)



4

Na Piasku  nr 4 (502)      kwiecień 2019

ludzkiego. Kiedy miłość Chrystusa przemienia życie 
świętych  – ducha, duszę i  ciało  – oddają oni chwałę 
Bogu, a przez modlitwę, kontemplację i sztukę angażu-
ją w to także stworzenia, jak pięknie wyraża to „Pieśń 
Słoneczna” św. Franciszka z  Asyżu (por. enc. Laudato 
si’, 87). Jednak w tym świecie harmonia płynąca z Od-
kupienia jest wciąż zagrożona przez negatywną moc 
grzechu i śmierci.

Destrukcyjna siła grzechu
Rzeczywiście, kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże, czę-

sto zachowujemy się destrukcyjnie nie tylko wobec nas 
samych, ale  także wobec bliźnich i  innych stworzeń, 
uważając, mniej lub  bardziej świadomie, że  możemy 
ich używać według własnej woli. Zaczyna wtedy domi-
nować brak umiarkowania, prowadząc do  stylu życia 
naruszającego te granice, które nasza ludzka kondycja 
i natura każą nam szanować, podążając za tymi niekon-
trolowanymi pragnieniami, które w  Księdze Mądrości 
przypisuje  się ludziom niegodziwym lub  tym, którzy 
nie uznają Boga jako punktu odniesienia dla  swoich 
działań i nie mają nadziei na przyszłość (por. 2,1-11). 
Jeśli nie jesteśmy stale ukierunkowani ku Wielkanocy, 
w  stronę horyzontu Zmartwychwstania, to  oczywiste 
jest, że  zwycięża logika wszystkiego i  natychmiast, 
oraz mieć coraz więcej.

Wiemy, że  przyczyną każdego zła jest grzech, 
od  którego pojawienia  się wśród ludzi zerwana 
została komunia z  Bogiem, z  innymi i  ze  stworze-
niem, z  którym jesteśmy połączeni przede wszyst-
kim przez nasze ciało. Zerwanie komunii z  Bogiem 
naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środo-
wiskiem, w  którym zostali powołani do  życia, za-
mieniając ogród w  pustynię (cfr Gen 3,17-18). Cho-
dzi tutaj o grzech, który sprawia, że człowiek uważa 
siebie za boga stworzenia, czuje się jego absolutnym 
panem i  używa go nie tak, jak chciał tego Stwórca, 
ale w swoim własnym interesie, ze szkodą dla stwo-
rzeń i innych ludzi.

Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miło-
ści, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego 
nad słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka 
(por. Mk 7,20-23) – i objawia się jako chciwość, pragnie-
nie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania do-
brem innych, a często także własnym – prowadzi do wy-
korzystywania stworzenia, osób i  środowiska zgodnie 
z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uwa-
ża za  prawo, a  która prędzej czy później doprowadzi 
do zniszczenia nawet tych, którzy są przez nią zdomi-
nowani.

Uzdrawiająca moc skruchy i przebaczenia
Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawie-

nia  się synów Bożych, tych, którzy stali  się „nowym 
stworzeniem”: „ Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystu-
sie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, 
a oto stało się nowe” (2 Kor 5,17). W rzeczywistości, 

wraz z  ich objawieniem  się, także stworzenie może 
„przeżyć Wielkanoc”: otworzyć  się na  nowe niebo 
i nową ziemię (por. Ap 21,1). A droga do Wielkanocy 
wzywa nas właśnie do  odnowienia naszego oblicza 
i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie 
i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy Pas-
chalnej.

Ta „niecierpliwość”, to  oczekiwanie stworzenia, 
spełni się, kiedy objawią się synowie Boga, to znaczy 
gdy chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą zdecydo-
wanie ten „ból rodzenia”, którym jest nawrócenie. 
Razem z nami całe stworzenie jest powołane do wyj-
ścia „z  niewoli zepsucia, by  uczestniczyć w  wolności 
i  chwale dzieci Bożych” (Rz 8,21). Wielki Post jest 
sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa 
on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejsze-
go wcielania Tajemnicy Paschalnej w  życie osobiste, 
rodzinne i  społeczne, szczególnie poprzez post, mo-
dlitwę i jałmużnę.

Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do in-
nych i  do  stworzeń: przechodzić od  pokusy „pożera-
nia” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, 
do  umiejętności cierpienia z  miłości, która może wy-
pełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wy-
rzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności nasze-
go ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. 
Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia 
i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpie-
czania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten spo-
sób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął 
stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych 
braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdzi-
we szczęście.

Drodzy Bracia i Siostry, „Wielki Post” Syna Boże-
go polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stwo-
rzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu 
komunii z  Bogiem, który był wcześniej niż grzech 
pierworodny (por. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz 
Wielki Post będzie kroczeniem po  tej samej ścież-
ce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworze-
niu, które „zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, 
by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” 
(Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas 
upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam 
wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy 
egoizm i  zapatrzenie  się w  siebie, a  wpatrujmy  się 
w  Paschę Jezusa; zbliżmy  się do  braci i  sióstr znaj-
dujących  się w  trudnej sytuacji, dzieląc  się z  nimi 
naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W  ten 
sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwy-
cięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierun-
kujemy Jego przemieniającą moc także na całe stwo-
rzenie.

Watykan, 4 października 2018, 
Święto św. Franciszka z Asyżu
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Początkowo obraz leżał w schow ku, lecz wieść o cu-
dzie przyciągała rzesze pielgrzymów i wreszcie, w 1658 
roku biskup zezwolił na  umieszczenie go w  specjalnie 
przygotowanym ołtarzyku w  zakrystii, a  zaraz potem, 
na skutek wielu uzdrowień, powołał komisję, która prze-
słuchawszy naocznych świadków, potwierdziła zaistnienie 
wielu cudownych zdarzeń, jednak radziła by z ostateczną 
decyzją Kościół się jeszcze wstrzymał. Ale cuda nadal od-
notowywano i opiekunom Obrazu zależało, by znalazł się 
on w godniejszym miejscu.

Wizytujący Kalwarię 9 września 1662 roku biskup To-
masz Oborski wyraził zgodę na przeniesienie Cudownego 
Obrazu do kościoła, gdzie umieszczono Go w ołtarzu św. 
Anny. Niedługo potem, bo już w  1667 roku, dzięki ko-
lejnej fundacji Mikołaja Zebrzydowskiego, przystąpiono 
do budowy kaplicy, przylegającej do nawy głównej, w któ-
rej do tej pory czczona jest Matka Boża Kalwaryjska.

Wedle tradycji obraz ten jest kopią obrazu Matki Bo-
żej nazywanej Myślenicką, Płaczącą bądź Łagiewnicką. 
I  tu znów ciekawa historia, bo proweniencja myślenic-
kiego obrazu jest dobrze znana.

Powstał on w Rzymie, na zamówienie papieża Sykstu-
sa V (ponoć w kręgach Boticciellego; wg mnie jest póź-
niejszy, zdecydowanie barokowy, z  uwagi na  ułożenie 
osób, kontrastowość barw, typowe “oświetlenie” przodu 
postaci, odkrycie głowy Madonny itp.). Na łożu śmierci 
papież przekazał obraz swej krewnej, zakonnicy, od któ-
rej odkupił go, „zakochany” w pięknej Madonnie kasz-
telan krakowski, Jerzy Zbaraski. Tym sposobem, w 1596 
roku obraz trafił do domu kasztelana w Krakowie przy 
Rynku Głównym 20.

Parę lat później, podczas zarazy, pusty dom splądro-
wali rabusie, wyrzucając obraz na bruk. Uratowany przez 
sługę kasztelana, Marcina Grabysza, wizerunek Madonny 

Objawiła się krwawymi łzami 3 maja 1641 roku w Kopytówce koło Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Dziedzic, Stanisław Paszkowski gromadził całą rodzinę wraz ze służbą, co rano i wieczór 
przed obrazem Matki Bożej na wspólnej modlitwie. Tego dnia wszyscy ujrzeli kapiące z ob-
razu łzy, o czym natychmiast zawiadomiono proboszcza tejże parafii, by i on zobaczył to nie-
wyjaśnione zjawisko, oraz gwardiana pobliskiego, kalwaryjskiego konwentu bernardynów, 
O. Waleriana Kalińskiego. Biskup krakowski, Jakub Zadzik, szybko powiadomiony o cudzie, 
zdecydował, by obraz ten przeniesiony został do kościoła parafialnego w pobliskiej Marcy-
porębie. Dziedzic Paszkowski, przychylił się do prośby biskupa, zapakował obraz i już 5 maja 
wyruszył z nim do kościoła. Drogę znał dobrze jednak pobłądził, znalazł  się na  jakichś 
bezdrożach, a niewidzialna siła pchała go w jedną stronę, by w końcu, utrudzony wielce, 
stanął przed... bernardyńską świątynią w Kalwarii. Zrozumiał, że taka jest wola Matki Bożej.

Polskie Piękne Madonny
Matka Boża Kalwaryjska
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z Dzieciątkiem trafił do dworu Zbaraskich w podkrakow-
skich Łagiewnikach. Fakt, że sługa nie zachorował, przy-
pisano cudownemu działaniu Matki Bożej i  obraz ota-
czany był jeszcze większym szacunkiem.

A w 1633 roku... obraz zapłakał. Władze kościelne po-
leciły go zamknąć w skrzyni i... czekać. Ale kiedy tylko 
go wyjęto –  płakał i  dworzanie kasztelańscy z  uporem 
twierdzili, że  są świadkami cudu. Wysłano więc owego 
Marcina, wraz z obrazem do Myślenic, by „problem” mieć 
z głowy. Ale z oczu Madonny wciąż leciały łzy, a  ludzie 
przed Jej obliczem doznawali łask, uzdrowień i  nawró-
ceń. Uznano więc jego cudowność i uhonorowano złoty-
mi koronami.

Obraz Matki Bożej Myślenickiej to wizerunek pięk-
nej Madonny trzymającej na  prawym ramieniu Dzie-
ciątko, mocno przytulone do twarzy Matki, tak blisko, 
że  ukazuje właściwie tylko połowę swojego oblicza. 
Matka Boża, ukazana jest w  pół postaci, ma ciemne 
włosy, które zlewają  się z  ciemną plamą tła, odkrytą 
szyję, dookoła której wiją się luźne szaty okrywające 
jej plecy i piersi, utrzymane w tonacji bieli, beżu i brą-
zu. Jezus jest prawie nagi – spod przezroczystej tkani-
ny widać jego ciałko. Ma wygląd około rocznego dziec-
ka –  okrągłą buzię, masywną szyję i  pulchną postać. 
Lewą ręką, której widoczny jest tylko fragment, obej-
muje szyję Matki, prawą chwyta Jej szatę. Oboje pa-
trzą sobie w oczy. W „rozumnym” spojrzeniu Jezuska 
kryje  się miłość i  mądrość, ma uchylone usta, jakby 
coś szeptał do Mamy. Maryja patrzy na Syna z powa-
gą i  czułością. Jest śliczna: ma duże oczy, prosty nos 
i  piękny zarys ust.  Obraz namalowany jest na  desce, 
ma wymiary 51 x 68 cm.

Kalwaryjska kopia różni  się kilkoma szczegółami. 
Przede wszystkim to  inne twarze; kobieta też ładna, 
ale odmienna. Jezus, jakby starszy, choć to też tylko ma-
luch. Oboje mają na głowach purpurowe czepce, w sta-
ropolszczyźnie zwane czółkiem, „udrapowane farbą” 
tak, że robią wrażenie misternie ułożonego „splotu” ka-
mieni szlachetnych i pereł. Suknie Maryi są kontrastowe 
–  ciemnobrązowa pod  szyją, rdzawo-ruda wierzchnia, 
z  jaśniejszą odwijką, bez udrapowań, jak we  włoskim 
oryginale. Układ rąk, nachylenie głów bardzo podobne, 
choć dłoń Madonny wydaje się być szczuplejszą. Spojrze-
nie Matki skierowane w dół, ale nie krzyżuje się z oczy-
ma patrzących. Obraz ten jest nieco większy od myśle-
nickiego – ma wymiary 74 x 90 cm i namalowany jest 
na płótnie.

Takiego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej nie 
znamy. Wszyscy wpatrujemy się w Madonnę „ubraną” 
w przepiękną błękitną sukienkę, którą założyli jej opie-
kunowie obrazu. Są to szaty uszyte na miarę przez sio-
stry zakonne, a sfinansowane ze składek pielgrzymów 
i pątników. Ale szafirowo-perłowo diamentowa sukien-
ka nie jest jedyną. Wiemy o niej najwięcej, bo wykonały 
ją siostry Bernardynki na koronację cudownego obra-
zu, której dokonał kardynał Albin Dunajewski w 1887 
roku. To  przepiękna kompozycja złotego haftu i  dro-

gich kamieni, układających  się w  rozchodzące dwie 
gałązki kwiatów wykonanych ze szlachetnych kamieni, 
obrysowanych perłami. Przeważają diamenty (kryszta-
ły?) i  szafiry, swoistym „wypełniaczem i  zielenią” jest 
złoto, zaś w całej kompozycji dominują perły, które też 
tworzą mankiety i kołnierzyki szat Matki Bożej i Jezusa. 
Mało tego – są też dodatkowe ozdoby w formie krzyży-
ków ze złotymi blaszkami i rubinem na perłowych koł-
nierzach i mankietach, jakby złotych broszek na sukni. 
Wszystko zachwyca precyzją, kunsztem wykonania, ro-
dzajem użytych szlachetnych kamieni i pięknem kom-
pozycji.

Druga sukienka jest też szafirowa, pokryta splotem 
kwiatowych ornamentów, z  perłowymi kołnierzykami, 
szlachetnymi kamieniami i  złoceniami, z przewagą (ło-
dyżki, wnętrza kwiatów i  „szlaczek”) prawdziwych ko-
rali. Znaczącym elementem wyróżniającym jest spory 
perłowy krzyżyk na środku Maryjnej części sukni.

Trzecia, zapomniana już sukienka, nazywana przed-
koronacyjną (nigdzie nie znalazłam o  niej większej 
wzmianki) jest koralowa. Płaszcz „utkany” jest z  ko-
rali, na nim gałązki kwiatów w kolorze zielono-niebie-
sko-białym, więc są to pewnie szmaragdy, szafiry, perły 
i  inne drogocenne kamienie, będące oczkami kwiatów, 
brosz i innych ozdóbek, np. w perłowych kołnierzykach 
i mankietach.

Jest i  czwarta suknia –  bursztynowa, ufundowa-
na z okazji ostatniej pielgrzymki Papieża Jana Pawła  II 
w 2002 roku do Kalwaryjskiej Pani. Na pewno wykona-
na jest z różnych kolorów i odcieni bałtyckiego jantaru, 
a znając sukienkę Matki Bożej Częstochowskiej możemy 
domyślać  się jej wyglądu. Szkoda, że  przechowywana 
w kalwaryjskim skarbcu, nie doczekała się zdjęcia i pu-
blikacji.

Obraz zdobią złote, piękne, cesarskie korony, wyko-
nane przez krakowskiego jubilera W.  Wojciechowskie-
go, ufundowane przez wiernych z diecezji krakowskiej 
(dla Maryi) i  Ślązaków Cieszyńskich (dla  Jezusa), przed 
wspomnianą koronacją w  1887 roku. Obie, osadzone 
na  bordowych czepcach, zdobią lilie andegaweńskie, 
orzełki, gwiazdki, serduszka, motylki itp. wykona-
ne ze  szlachetnych kamieni, wkomponowane pięknie 
w pięć kabłąków połączonych od góry kulą, zwieńczoną 
krzyżykiem. W grzebieniu, na złocie – szlaczki, mniejszy 
i większy, w motyle i markizy z szafirem. W całości do-
minują szafiry i diamenty, z pojedynczymi szmaragdami 
i innymi kamieniami.

Wszyscy pielgrzymujący do Kalwarii Zebrzydowskiej 
podziwiają cudowny wizerunek Matki Bożej, Jej prze-
piękną kaplicę i znakomity w architekturze i detalu ko-
ściół. Ale  też, a czasem przede wszystkim, przebywają 
dróżki kalwaryjskie w pątniczym uniesieniu, z modlitwą 
i śpiewem na ustach. Bo najpierw zaprojektowano drogę 
krzyżową, wybudowano kościół i klasztor, potem dopie-
ro dobudowano kaplicę mieszczącą Cudowny Obraz.

Aleksandra Janas
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II. Wspólnota zakonna – konkretyzacja  
ducha ofiary

Powołanie zakonne stanowi doświadczenie, w którym 
człowiek identyfikuje bieg swojego życia jako zaprosze-
nie do udziału w sprawach samego Boga. W powołaniu 
do życia konsekrowanego więź z Bogiem staje się podsta-
wą kształtującą zasady życia. Wyraża się ona przez okre-
ślone przeżycia, procesy i  stany psychiczne. Centralną 
treścią doświadczenia powołania zakonnego jest świado-
mość bycia wybranym przez Boga. Na  płaszczyźnie wy-
konawczej powołanie zakonne przejawia się gotowością 
i  dyspozycyjnością do  wyboru życia zakonnego, a  więc 
wstąpienia do  konkretnego zgromadzenia, realizowania 
rad ewangelicznych oraz zadań apostolskich określonych 
konkretnym charyzmatem. Treść i  poziom internalizacji 
duchowości zakonnej dostarcza najgłębszej, poznawczo-
-motywacyjnej podstawy wyjaśniającej całokształt zjawisk 
wartościowania i konstruowania znaczeń, autentycznego 
autotranscendowania oraz zmagania  się z  ostatecznymi 
problemami ludzkiego życia w strukturach zakonnych1.

20  września 1927 roku Paweł Januszewski zosta-
je przyjęty do  Zakonu karmelitańskiego. Do  Magistra 
kleryków Seminarium karmelitańskiego w Krakowie pi-
sze: „Czując od  dzieciństwa nieodpartą chęć wstąpie-
nia do  stanu duchownego, postanawiam pójść za  gło-
sem serca i poświęcić się na służbę Bogu. Mam 20 lat, 
ale od tej chwili pragnę żyć tylko dla Boga”2.

Podczas obłóczyn otrzymał imię zakonne Hilary. 
Roczny nowicjat odbywał we Lwowie, a po jego zakoń-
czeniu 30 grudnia 1928 roku złożył pierwszą profesję 
zakonną. W  Krakowie ukończył studia filozoficzne. 
Następnie w  1931 roku został wysłany przez przeło-

1 Por. Zarzycka B., Osobowość i formacja. Psychospołeczne uwarunkowania poczucia zmian w obrazie siebie w trakcie formacji zakonnej, dz. cyt., 
s. 18. 

2 Januszewski P., Prośba o przyjęcie do nowicjatu, Archiwum Karmelitów w Krakowie, AKKr 145. 
3 Por. Popiela T., Zysk! – refleksja o Słudze Bożym o. Hilarym Pawle Januszewskim, w: W cieniu Karmelu. Pismo młodzieży karmelitańskiej, Rok 6, 

nr 20, s. 7. 

żonych do karmelitańskiego Międzynarodowego Kole-
gium św. Alberta w Rzymie.

W Rzymie 3 grudnia 1931 roku złożył profesję wie-
czystą i tu kształcił się w zakresie teologii. Okres przy-
gotowania do kapłaństwa zakończył 15 lipca 1934 roku 
przyjęciem święceń. W ostatnim roku pobytu w Rzymie 
przygotowywał się do obrony pracy naukowej z zakresu 
teologii. Po uzyskaniu stopnia lektora teologii otrzymał 
nagrodę dla  najwybitniejszych studentów Rzymskiej 
Akademii św. Tomasza.

Były przeor generalny o. Kilan Healy, jego rówieśnik 
z czasów rzymskich studiów, wspomina go jako człowie-
ka cichego i milczącego, samotnego, którego prawie się 
nie zauważało, zaabsorbowanego wyłącznie osobistą re-
lacją z Bogiem3.

W 1935 roku wrócił do Polski i w krakowskim klasz-
torze przyjął funkcję prefekta kleryków. W seminarium 
zakonnym był profesorem teologii dogmatycznej i histo-
rii Kościoła.

Młody wychowawca zakonny, jakim był wówczas o. 
Hilary, postrzegany był przez swoich podopiecznych 
jako człowiek żyjący głęboką wiarą, która objawiała się 
gorliwością i  entuzjazmem w  codziennym spełnianiu 
zakonnych i  kapłańskich obowiązków. Regularnie wy-
głaszał dla  kleryków konferencje ascetyczne. Młodzi 
karmelici zauważyli, że to, czego ich uczył, to nie tylko 
teoria, ale prawdy, którymi żył i które realizował w życiu 
kapłańsko-zakonnym. Wspólnota postrzegała go, jako 
osobę wewnętrznie zrównoważoną. Zazwyczaj był po-
ważny i małomówny. Cieszył się uznaniem i autorytetem 
współbraci. Określano go jako człowieka o nieugiętym 
charakterze i spokoju ducha.

W pełni świadomości  
ofiary  

ze swego życia
Sylwetka duchowa  

bł. Hilarego Januszewskiego O.Carm. 
(1907-1945)

Część II
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O. Hilary, dla  siebie bardzo surowy i  wymagający, 
w  stosunku do podwładnych dał  się poznać jako czło-
wiek obdarzony niezwykłą cierpliwością. Szczególną 
troską otaczał potrzebujących i chorych. Oto krótki frag-
ment wspomnienia o Błogosławionym: „[...] znałem oso-
biście o. Hilarego. Byl to kapłan pełen dobroci i  nigdy 
nie odmawiał posługi w Zakładzie Sierot. Zawsze chęt-
nie spieszył ze Mszą Św. czy spowiedzią, a była wówczas 
spora gromadka osieroconych. Ciągle widzę go oczyma 
duszy, jak ten dobry Ojciec przyjeżdżał na Zwierzyniec 
[dzielnica Krakowa], by tam wiele godzin spędzić wśród 
najbardziej potrzebujących”4. Wszyscy zgodnie podkre-
ślają jego troskę o bliźniego, szczególnie o chorych i po-
trzebujących, troskę zakorzenioną w  miłości do  Boga. 
Regularnie co tydzień udawał się do sierocińca na Zwie-
rzyńcu, gdzie uczył dzieci katechizmu, spowiadał je 
i sprawował dla nich Eucharystię5.

Podobną postawę prezentował wobec własnej rodzi-
ny zakonnej, Karmelu. „[...] On kochał swój Zakon. Trosz-
czył się o jego stan materialny i duchowy. Uchybienia po-
prawiał w sposób subtelny, ale konsekwentny. Dla niego 
Zakon to  była świętość. Był sprawiedliwy i  wszystkich 
jednakowo traktował. Braci miał w  wielkim szacunku. 
Dla siebie był bardzo wymagający i surowy, a dla innych 
starał  się zawsze okazywać wiele cierpliwości. Był wy-
magający, ale miał dużo dobroci i życzliwości względem 
każdego. Zalecone mu obowiązki traktował poważnie, 
nigdy na nikogo nie podnosił głosu”6.

W dniach 18-19 września 1940 Gestapo aresztowało 
kilku zakonników z krakowskiego klasztoru. Oskarżono 
ich o to, że pozwolili ludziom w kościele śpiewać pieśń 
„Serdeczna Matko”, która była wówczas zakazana przez 
hitlerowców. Niedługo później, 4 grudnia 1940 roku żoł-
nierze niemieccy przyszli aresztować innego karmelitę, 
o. Jana Konobę. Wówczas o. Hilary sam zdecydował iść 
na Gestapo twierdząc, że on jest przeorem i odpowiada 
za cały klasztor. Był to dzień jego aresztowania i począ-
tek drogi męczeństwa, której zakończeniem była ofiara 
z życia.

4 Wspomnienia Stanisława Osłońskiego, por. tamże. 
5 Por. Wysocki S., O. Hilary Januszewski. Błogosławiony karmelita, męczennik z Dachau, opr. cyt., s. 24-25.
6 LXXIII Servus Dei Hilary Januszewski, Testimonia, vol. XXVII, s. 1335-1336, za: tamże. 
7 Por. Leśniak F. L., Popowski R., Formacja ludzka powołanych do kapłaństwa, Lublin 2006, s. 205. 
8 Por. tamże, s. 206. 

W  rozwoju życia duchowego ważnym czynnikiem 
jest wypracowywanie w sobie wewnętrznej autonomii, 
autentyzmu, empatii i poczucia odpowiedzialności, jak 
to zauważamy u bł. Hilarego Januszewskiego.

Życie duchowe powinno być rozwijane poprzez per-
manentne, spontaniczne wsłuchiwanie się w Chrystuso-
we „pójdź za mną”.

To wsłuchiwanie  się i  decydowanie powinno sta-
wać się procesem coraz wyraźniej świadomym, akcepto-
wanym, czyli „samowybranym”, „samouświadomionym” 
i  „samopotwierdzonym”7. To  całkowite opuszczenie 
wszystkiego, także wrodzonych tendencji, nie zawsze 
jest łatwe; wymaga samowychowania i ofiary, tzn. prze-
kształcania siebie w taki sposób, by można było stać się 
godnym i  efektywnym współpracownikiem Chrystusa, 
na miarę o. Januszewskiego.

Autentyzm życia duchowego jest ustawicznym wsłuchi-
waniem się w owe „pójdź za mną” (odpowiedź na powołanie 
kapłańsko-zakonne o. Hilarego); ustawicznym opuszczaniem 
wszystkiego dla Chrystusa (służba dla innych naszego Mę-
czennika); ustawicznym uświadamianiem sobie i potwier-
dzaniem podjętej decyzji (ostateczna ofiara z życia w służ-
bie drugiemu człowiekowi dokonana przez o. Hilarego).

Taki autentyzm stymuluje w osobie rozwój prawdzi-
wej autonomii i wolności dla przekształcenia siebie we-
dług wzoru Chrystusa i dla podjęcia Jego misji. Wówczas 
kapłan nie patrzy wyłącznie w oczy Chrystusa Pana, lecz 
także patrzy Jego oczyma z  poczuciem odpowiedzial-
ności i  empatii. Patrzy podobnie jak patrzył Chrystus 
Pan na słuchające Go tłumy ludzi (Mt 9,36), na kobietę 
przyłapaną na cudzołóstwie (J 8,1-11), na rozmawiającą 
z Nim Samarytankę (J 4,7-28)8.

Tak patrzył zapewne też o. Hilary w  obozie kon-
centracyjnym na  skazanych więźniów. Takim wzrokiem 
powinien patrzeć każdy kapłan, osoba konsekrowana 
i  świeccy na  oczekujących pomocy ludzi, na  kobiety 
i na mężczyzn, na młodzież i na dzieci.

cdn.
Wiesław Strzelecki O.Carm
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7 kwietnia

(J 8, 1-11)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów 
w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, 
nauczał ich. Wówczas uczeni w  Piśmie i  faryzeusze 
przyprowadzili do  Niego kobietę, którą dopiero co 
pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co 
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał 
nam takie kamienować. A  Ty co powiesz?» Mówili to, 
wystawiając Go na  próbę, aby mieli o  co Go oskarżyć. 
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy 
w dalszym ciągu Go pytali, podniósł  się i  rzekł do  nich: 
«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią 
kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy 
to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając 
od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta 
stojąca na  środku. Wówczas Jezus, podniósłszy  się, rzekł 
do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona 
odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie 
potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

Prawo wymagało wymierzenia tej kobiecie kary 
śmierci, Rzymianie jednak pozbawili Żydów prawa jej 
wykonywania, z wyjątkiem przypadku zbeszczeszczania 
Świątyni. Tak, więc przywódcy żydowscy sprawdzają, 
czy Jezus odrzuci Prawo, narażając  się swoim prześla-
dowcom, czy też odrzuci władzę Rzymian, co pozwoli 
im na oskarżenie Go przed nimi. Jezus uświadamia nam, 
że nie ma człowieka, który jest bez winy, osoby, która 
nigdy nie zgrzeszyła. Każdy z nas jest narażony na zło 
i  grzech, który jest z nim związany. Należy jednak pa-
miętać, że Bóg nikogo nie potępia i zawsze czeka na nas 
wystawiając w naszym kierunku ojcowską dłoń.

14 kwietnia

(Łk 22, 14 – 23, 56)
Według Świętego Łukasza
Ostatnia Pascha
E.  Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u  stołu 
i apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: + Gorąco 
pragnąłem spożyć tę Paschę z  wami, zanim będę 
cierpiał. Albowiem powiadam wam: Nie będę już 
jej spożywać, aż  się spełni w  królestwie Bożym. 
E.  Potem wziął kielich i  odmówiwszy dziękczynienie, 
rzekł: + Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem 
powiadam wam: odtąd nie będę już pił napoju z owocu 
winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.

Ustanowienie Eucharystii
E. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, 
połamał go i podał im, mówiąc: + To jest Ciało moje, 
które za  was będzie wydane: to  czyńcie na  moją 
pamiątkę!  E.  Tak samo i  kielich wziął po  wieczerzy, 
mówiąc: +  Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi 
mojej, która za was będzie wylana.

Zapowiedź zdrady
Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest obok Mnie na stole. 
Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak 
było postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez 
którego będzie wydany.  E.  A  oni zaczęli wypytywać 
jeden drugiego, kto by spośród nich mógł to uczynić.

Spór o pierwszeństwo
Powstał również spór między nimi o  to, który z  nich 
zdaje się być największy. Lecz On rzekł do nich: + Królowie 
narodów panują nad nimi, a ich władcy przybierają miano 
dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz 
największy między wami niech będzie jak najmłodszy, 
a  przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy? 
Ten, kto siedzi za  stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie 
ten, kto siedzi za  stołem? Otóż Ja jestem pośród was 
jako ten, kto służy. Wy wytrwaliście przy Mnie w moich 
przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, 
jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w  królestwie 
moim jedli i pili przy moim stole oraz zasiadali na tronach, 
sądząc dwanaście szczepów Izraela.

Obietnica dana Piotrowi i zapowiedź jego upadku
Szymonie, Szymonie, oto Szatan domagał  się, żeby 
was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby 
nie ustała twoja wiara. Ty ze  swej strony utwierdzaj 
twoich braci. E. On zaś rzekł: I. Panie, z Tobą gotów 
jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. E. Lecz Jezus 
odrzekł:  +  Powiadam ci, Piotrze, nim zapieje dziś 
kogut, ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz.

Czas walki
E.  I  rzekł do  nich:  +  Czy brak wam było czego, 
kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i  bez 
sandałów?  E.  Oni odpowiedzieli:  T.  Niczego.  +  Lecz 
teraz –  E.  mówił dalej –  +  kto ma trzos, niech go 
weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda 
swój płaszcz i niechaj kupi miecz! Albowiem powiadam 
wam: to, co jest napisane, musi  się spełnić na Mnie: 
Zaliczony został do  złoczyńców. To  bowiem, co  się 
do Mnie odnosi, dobiega kresu. E. Oni rzekli: T. Panie, 
tu są dwa miecze. E.Odpowiedział im: + Wystarczy.

Modlitwa i trwoga konania
E. Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę 
Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy 
przyszedł na  miejsce, rzekł do  nich:  +  Módlcie  się, 
abyście nie ulegli pokusie. E. A sam oddalił się od nich 
na  odległość około rzutu kamieniem, padł na  kolana 

Komentarze biblijne
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i modlił się tymi słowami: + Ojcze, jeśli chcesz, zabierz 
ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja 
niech się stanie! E. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba 
i pokrzepiał Go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się 
modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się 
na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, 
zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: + Czemu 
śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

Pojmanie Jezusa
E.  Gdy On  jeszcze mówił, oto zjawił  się tłum. A  jeden 
z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i podszedł 
do  Jezusa, aby Go ucałować. Jezus mu rzekł: +  Judaszu, 
pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? E. Towarzysze 
Jezusa, widząc, na  co  się zanosi, zapytali:  T.  Panie, czy 
mamy uderzyć mieczem? E.  I któryś z nich uderzył sługę 
najwyższego kapłana, i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus 
odpowiedział:  +  Przestańcie, dosyć!  E.  I  dotknąwszy 
ucha, uzdrowił go. Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży 
świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu, Jezus 
rzekł: + Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy 
codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście rąk 
na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności.

Zaparcie się Piotra
E.  Schwycili Go więc, poprowadzili i  zawiedli do  domu 
najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili 
ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także 
między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego 
przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: I. I ten był 
razem z Nim. E. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: I. Nie znam 
Go, kobieto. E. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I. I ty 
jesteś jednym z  nich.  E.  Piotr odrzekł:  I.  Człowieku, nie 
jestem. E. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł 
zawzięcie twierdzić: I. Na pewno i ten był razem z Nim; jest 
przecież Galilejczykiem.  E.  Piotr zaś rzekł:  I.  Człowieku, 
nie wiem, co mówisz.  E.  I  natychmiast, gdy on  jeszcze 
mówił, zapiał kogut. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. 
Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: Dziś, 
nim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. I wyszedłszy 
na zewnątrz, gorzko zapłakał.

Jezus wyszydzony
Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, 
naigrawali  się z  Niego i  bili Go. Zasłaniali Mu oczy 
i  pytali:  T.  Prorokuj, kto Cię uderzył.  E.  Wiele też 
innych obelg miotali przeciw Niemu.

Przed Sanhedrynem
Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani 
i  uczeni w  Piśmie i  kazali przyprowadzić Go przed ich 
Sanhedryn. Rzekli: T.  Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz 
nam! E. On im odrzekł: + Jeśli wam powiem, nie uwierzycie 
Mi, a  jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi. Lecz 
odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po  prawej stronie 
Wszechmocy Bożej. E.Zawołali wszyscy: T. Więc Ty jesteś 
Synem Bożym?  E.  Odpowiedział im:  +  Tak. Ja Nim 

jestem. E. A oni zawołali: T. Na co nam jeszcze potrzeba 
świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego.

Jezus przed Piłatem
E. I całe ich zgromadzenie powstało; i poprowadzili Go przed 
Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: T. Stwierdziliśmy, że ten 
człowiek podburza nasz naród, że  odwodzi od  płacenia 
podatków cezarowi i  że  siebie podaje za  Mesjasza-
Króla.  E.  Piłat zapytał Go:  I.  Czy Ty jesteś Królem 
żydowskim?  E.  Jezus odpowiedział mu:  +  Tak.  E.  Piłat 
więc oświadczył arcykapłanom i  tłumom:  I.  Nie znajduję 
żadnej winy w  tym człowieku.  E.  Lecz oni nastawali 
i mówili: T. Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, 
od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, 
zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A  gdy  się 
upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, 
który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.

Jezus przed Herodem
Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna 
bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o  Nim 
i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, zdziałany przez 
Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic 
mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie 
stali i  gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził 
Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał 
Go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym 
dniu Herod i  Piłat stali  się przyjaciółmi. Przedtem 
bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni.

Jezus ponownie przed Piłatem
Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków 
Sanhedrynu oraz lud i  rzekł do  nich:  I.  Przywiedliście 
mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż 
ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim 
żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też 
Herod – bo odesłał Go do nas; przecież nie popełnił On nic 
godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

Jezus odrzucony przez swój naród
E.  A  był obowiązany uwalniać im jednego na  święta. 
Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij nam 
Barabasza! E.Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy 
powstałe w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, 
ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, 
ukrzyżuj Go! E. Zapytał ich po raz trzeci: I. Cóż On złego 
uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. 
Każę Go więc wychłostać i  uwolnię.  E.  Lecz oni nalegali 
z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; 
i  wzmagały  się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby 
ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się 
domagali, a  który za  bunt i  zabójstwo był wtrącony 
do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

Droga krzyżowa
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona 
z  Cyreny, który wracał z  pola. Włożyli na  niego krzyż, 
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aby go niósł za  Jezusem. A  szło za Nim mnóstwo ludu, 
także kobiet, które zawodziły i  płakały nad  Nim. Lecz 
Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie 
płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi 
dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: 
Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które 
nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! 
i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem 
to  czynią, cóż  się stanie z  suchym? E.  Prowadzono też 
innych dwóch – złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

Ukrzyżowanie
Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali 
tam Jego i  złoczyńców, jednego po  prawej, drugiego 
po  lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił:  +  Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.  E.  A  oni 
rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Wyszydzenie na krzyżu
Lud zaś stał i  patrzył. A  członkowie Sanhedrynu 
szydzili: T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 
jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem.  E.  Szydzili 
z Niego i  żołnierze; podchodzili do Niego i  podawali 
Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, 
wybaw sam siebie. E. Był także nad Nim napis w języku 
greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski.

Nawrócony złoczyńca
Jeden ze  złoczyńców, których tam powieszono, urągał 
Mu: I. Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie 
i nas. E. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież 
– sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 
uczynki, ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, 
wspomnij na  mnie, gdy przyjdziesz do  swego 
królestwa.  E.  Jezus mu odpowiedział:  +  Zaprawdę, 
powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

Śmierć Jezusa
E. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię 
aż do  godziny dziewiątej. Słońce  się zaćmiło i  zasłona 
przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał 
donośnym głosem:  +  Ojcze, w  Twoje ręce powierzam 
ducha mego. E. Po tych słowach wyzionął ducha.

Po zgonie Jezusa
Na  widok tego, co  się działo, setnik oddał chwałę 
Bogu, mówiąc:  I.  Istotnie, człowiek ten był 
sprawiedliwy. E. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się 
na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, 
bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; 
a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, 
przypatrywały się temu.

Złożenie Jezusa do grobu
A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, 
członek Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. 

Pochodził z  miasta żydowskiego, Arymatei, i  oczekiwał 
królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało 
Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie 
wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. 
Był to  dzień Przygotowania i  szabat zaczynał jaśnieć. 
Były przy tym niewiasty, które z  Nim przyszły z  Galilei. 
Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. 
Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie 
z przykazaniem zachowały spoczynek w szabat.

Jezus umarł za Ciebie i za mnie, abyśmy mieli otwartą 
drogę do Boga. Chrystus wyrusza w drogę krzyżowe wie-
dząc, że na końcu czeka krzyż i w konsekwencji śmierć. 
Na pewno boi się, jako człowiek, ale jako Syn Boży kie-
ruje się bezinteresowną miłością do każdego z nas. Wie, 
że tylko Jego ofiara otworzy nam drogę do Nieba i do ży-
cia wiecznego z Bogiem. Robi to, bo Bóg jest miłością 
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.

18 kwietnia

(Łk 4, 16-21)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
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 Sta-
rego Testamentu i uwolnić ludzi z niewoli grzechu. Wia-
ra w Jezusa i podążanie Jego śladem jest rozwiązaniem 
na wszystkie nasze ziemskie troski. Pamiętajmy jednak, 
że co z naszego ludzkiego punktu widzenia wydaje się 
najlepszym rozwiązaniem, nie zawsze jest zgodne z naj-
właściwszą wolą Boga. Dlatego prośmy o wiarę, aby każ-
dy nasz dzień był ku chwale Boga.

19 kwietnia

(J 18, 1 – 19, 42)
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, 
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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 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.
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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 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 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 aby-
śmy 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 oddala-
my, aby ta „rozłąka” nie trwała długo.

20 kwietnia

(Mk 16, 1-7)
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka 
Jakuba, i  Salome nakupiły wonności, żeby pójść 
namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w  pierwszy 
dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. 
A  mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień 
z wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, 
że  kamień został już odsunięty, a  był bardzo duży. 
Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego 
po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się 
przestraszyły. Lecz on  rzekł do  nich: «Nie bójcie 
się! Szukacie Jezusa z  Nazaretu, ukrzyżowanego; 
powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. 
A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Podąża 
przed wami do  Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam 
powiedział”».

Chrystus jest początkiem naszego pomostu do Boga 
Ojca. Umarł na nasze grzechy abyśmy mogli żyć. Zmar-
twychwstanie Jezusa jest dowodem i  zapowiedzią na-
szego przyszłego „nowego” życia, do którego powinni-
śmy zmierzać, każdego dnia naszej ziemskiej wędrówki. 
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Śmierć przynosi smutek, ale zmartwychwstanie umacnia 
wiarę i daję nadzieję, że my kiedyś też będziemy częścią 
tego procesu.

21 kwietnia

(J 20, 1-9)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
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 jakie-
goś 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 zmar-
twychwstał, bo Bóg jest z nami.

22 kwietnia

(Mt 28, 8-15)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
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 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  nasze pełne zawierzenie 
Bogu naszego życia. Z czasem to czego teraz nie potrafi-
my po ludzku wytłumaczyć zrozumiemy.

28 kwietnia

(J 20, 19-31)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
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 za-
dajemy 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.

Kamil Rączkowski
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Czas Wielkiego Postu trwa, coraz bliżej są najważ-
niejsze ze  wszystkich świąt w  Kościele czyli WIEL-

KANOC! Może ktoś z Was pomyśli: „Ale  jak to najważ-
niejsze? Ważniejsze od Bożego Narodzenia?” Odpowiem 
Wam: „Tak, ważniejsze nawet od Bożego Narodzenia?” 
– i od razu tez wytłumaczę Wam, dlaczego tak jest.

Otóż Wielkanoc jest pamiątką tego, że  Pan Jezus 
zmartwychwstał i pokonał szatana i wszelkie zło. To zwy-
cięstwo Pana Jezusa jest najważniejszym zwycięstwem 
w dziejach całego świata i dlatego Wielkanoc jest pierw-
sza spośród wszystkich uroczystości. Świętowanie za-
czynamy jednak nieco wcześniej niż w Niedzielę Wielka-
nocną, bo w Wielki Czwartek. To wtedy zaczyna sie tzw. 
Triduum Paschalne – trzy dni w których przypominamy 
sobie najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa.

Wielki Czwartek – to dzień, kiedy przypominamy so-
bie Ostatnią Wieczerzę. Wtedy to Pan Jezus ustanowił 
dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. W ten dzień 

dziękujemy za wielki dar Mszy Świętej oraz ludzi, którzy 
ja sprawują – biskupów oraz ich pomocników – prezbi-
terów (księży).

Wielki Piątek – to dzień w którym przeżywamy w ko-
ściołach mękę Pana Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Dlate-
go też podczas liturgii w kościele całujemy krzyż.

Wielka Sobota – to dzień oczekiwania na Zmartwych-
wstanie. to w noc po sobocie grób Pana Jezusa będzie 
pusty!

Kochani, życzę Wam pięknego przeżycia Wielkanocy 
i całego Triduum. Z racji świąt losowanie nagród będzie już 
w Niedzielę Palmową (14 kwietnia). Powodzenia!

Witajcie Drogie dzieci
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Taize to  czas poznawania nowych kultur i  wymiany 
doświadczeń na  poziomie ekumenicznym. Podczas 

tegorocznego spotkania młodych zastanawialiśmy  się 
nad kierunkiem, w którym zmierza nie tylko chrześcijań-
stwo, lecz również cała społeczność międzynarodowa. 
W trakcie spotkań w grupach dzielenia mieliśmy okazje 
poznać poglądy innych młodych z wyznań m.in. prote-
stanckich i  prawosławnych. Głównymi tematami były 
kwestie przyjaźni między religiami. Poruszane były rów-
nież kwestie troski o naszą planetę oraz kryzysu imigra-
cyjnego. Poznaliśmy opinie naszych braci i  sióstr oraz 
mieliśmy szanse opracować wspólne stanowiska i plan 
działania na  skale naszych lokalnych społeczności. Po-
znaliśmy również lokalne grupy, z którymi mogliśmy po-
rozmawiać. Dzielili się z nami również swoimi świadec-
twami oraz historiami, niejednokrotnie, słysząc historie 
wyzwolenia z uzależnień oraz pracą

Miejscem spotkania była stolica Hiszpanii – Madryt. 
Jednym z symboli Madrytu jest rzeźba niedźwiedzia przy 

drzewku truskawkowym. Historia głosi, że postać zwie-
rzęcia nawiązuje do niedźwiedzia, którego zabił jeden 
z królów Hiszpanii właśnie w okolicy, w której teraz leży 
miasto.

W Madrycie znajduje się jedna z najstarszych w eu-
ropie linii metra. Dla  miłośników architektury wartym 
odwiedzenia są: Park Retiro, Pałac Królewski oraz ogro-
dy pałacowe, Katedra Almudena a także liczne kościoły 
m.in. Kościół San Antonio de la Florida.

Mieszkając z rodzinami mieliśmy szanse poznać rów-
nież tradycje i zwyczaje, jakie panują w regionie. Jednym 
z  ciekawszych zwyczajów noworocznych jest szybkie 
zjadanie dwunastu winogron w rytm bicia zegara o pół-
nocy w  Sylwestra. Inną tradycją jest przygotowywa-
nie prezentów dla  członków rodziny, których wspólne 
otwarcie następuje w święto trzech króli, a nie jak w Pol-
sce – 6 grudnia lub w Boże Narodzenie.

Czas spędzony w Madrycie był owocny, a w przyszłym 
roku będziemy mieli okazję spotkać się we Wrocławiu.

14 stycznia 2019 roku przedstawiciele grupy Karme-
litańskie Dzieło Miłosierdzia (KDM) wyruszyli do Panamy 
na  Światowe Dni Młodzieży. Po  31-godzinnej podróży 
dotarliśmy do celu, którym była miejscowość Monagrillo 
(diecezja Chitré).

Od  samego początku trwania ŚDM podczas –  dni 
w diecezji Chitré, ale i w Panama City, uderzyła nas wiel-

ka otwartość Panamczyków, począwszy od  powitania, 
poprzez otwarcie swoich domów, serwowanie posiłków 
w bardzo dużych ilościach, uśmiech i ciekawość pozna-
nia nas – Polaków i naszych tradycji. Podczas tych dni 
oddali nam wszystko, co mają, ciesząc się z naszej obec-
ności. Od  pierwszego momentu nazywali i  taktowali 
nas jak swoją rodzinę. Ich skromność i  troska chwyta-

Byliśmy na ŚDM w Panamie

Madrycki Sylwester
Z życia parafii i klasztoru
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ła nas za serce i bardzo mocno wzruszała. Jest to naród 
bardzo dumny ze swojej kultury i pełny wiary.

Ważnym elementem dni w diecezjach było poznanie 
kultury i tradycji Panamy. Mieliśmy okazję uczestniczyć 
w  defiladzie, lekcjach tańca tradycyjnego, zobaczyć, 
a  nawet przebrać  się w  tradycyjne stroje panamskie. 
Szczególnie piękne są tradycyjne stroje kobiet – niesa-
mowicie bogate, a  każdy szczegół dopracowany z naj-
większą dokładnością, począwszy od  fryzury, biżuterii 
a  na  sukni kończąc. Od  razu można było zobaczyć ile 
ręcznej, mozolnej pracy wymaga przygotowanie takiego 
stroju.

Nie obyło  się również bez zaprezentowania naszej 
polskiej kultury. W parafii goszczącej nas (Monagrillo), 
grupy polskie miały okazję zorganizować wieczór kul-
turowy, podczas którego prezentowane były tradycyjne 
tańce, pieśni, kolędy, a jedna grupa zorganizowała nawet 
lekcję geografii Polski.

W  drodze na  drugi tydzień ŚDM, czyli do  Panama 
City, zobaczyliśmy wodospady Chorro Macho oraz las 
tropikalny. Ten tydzień znacząco różnił się od tygodnia 
w  diecezji, centralnymi wydarzeniami były spotkania 
z  Papieżem, Droga Krzyżowa, sobotnie czuwanie oraz 
Msza Posłania. Podczas czasu wolnego przed głównymi 
punktami programu aktywnie zwiedzaliśmy Panama City. 
Zobaczyliśmy przepiękną wyspę Taboga, na której mie-
ści się kościół Świętego Piotra, lokowany w 1524 roku. 
Uchodzi za  najstarszą świątynię chrześcijańską na  za-
chodniej półkuli. Nie zapomnieliśmy też o  zwiedzeniu 
Kanału Panamskiego –  dumy Panamy. Łączy on  Ocean 
Atlantycki z  Oceanem Spokojnym. Kolejnym ważnym 
punktem było zwidzenie Panama Viejo (Starej Pana-
my) – miejsca spalonego przez piratów, którzy napadli 
na ten teren. Ważnym budynkiem jest rekonsekrowana 
podczas ŚDM, przez papieża Franciszka, Katedra Matki 
Bożej z Antigui w Panamie, w której doszło do zaręczyn 
Ani i Rafała pielgrzymujących z nasza grupą.

Uczestnictwo w ŚDM dało nam radość, która przez te 
dni przybierała wszystkie możliwe formy: taniec, śpiew, 
życzliwe gesty. Niezliczona ilość uśmiechniętych ludzi, 
dla których nie miały znaczenia zmęczenie, upał, wszel-
kie niewygody. Poprzez tę radość i świadectwo przeży-
wania wiary, przez moich rówieśników, mogliśmy pogłę-
bić i utwierdzić swoją wiarę, bo przecież Chrystus jest 
też w drugim człowieku.

Jadąc na ŚDM do Panamy pamiętaliśmy słowa Papieża 
Franciszka, usłyszane podczas ŚDM w Krakowie o parali-
żu rodzącym się, gdy mylimy szczęście z kanapą. Żeby się 
nie poddać temu paraliżowi, musimy wstać z niej wstać. 
Myślę, że  piękną kontynuacją tych słów z  2016  r. jest 
zdanie Papieża Franciszka z Campo Juan Pablo II o tym, 
że nie jutro, ale teraz my młodzi mamy misję, w której 
powinniśmy się zakochać.

Warto było jechać na ŚDM ze względu na radość, jaka 
panowała podczas wszystkich dni. Takie wydarzenie jest 
niesamowitym spotkaniem z ludźmi z całego świata i do-
świadczenie tego, że Kościół jest młody i pełen energii. 
Jest to wydarzenie, podczas którego można odbudować 
fundament wiary, na  którym można  się wesprzeć i  iść 
dalej.

Katarzyna Barnaś
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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

KALENDARIUM

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
18 KWIETNIA – WIELKI  CZWARTEK 

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej  o godz.  1900.

19 KWIETNIA – WIELKI  PIĄTEK 
Post  śc is ły,  L i turgia  Wielkiego piątku o godz.  1630. 

Droga Krzyżowa ul icami paraf i i  o  godz.  2000.

20 KWIETNIA – WIELKA SOBOTA 
Poświęcenie pokarmów w godz.  800–1800. 

Wigi l ia  Paschalna o godz.  1900.

21 KWIETNIA – WIELKANOC 
Msza Rezurekcyjna o godz.  600.

5 kwietnia
•  Pierwszy piątek miesiąca. Droga krzyżowa z udzia-

łem młodzieży przygotowującej się do Sakramentu 
Bierzmowania o godz. 2000.

6 kwietnia
•  Pierwsza sobota miesiąca – nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 1630.

7-10 kwietnia
•  Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych.

10 kwietnia
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania”. Wieczór 

Uwielbienia – rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 1900.

14 kwietnia
•  Spotkanie dla  I grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1400.

15 kwietnia
•  Msza Święta o jedność w Narodzie za wstawiennic-

twem św. Jadwigi królowej o godz. 1630. 
•  Spotkanie dla  II grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

16 kwietnia
•  Spotkanie dla III grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

17 kwietnia
•  Spotkanie dla IV grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

22 kwietnia
•  Poniedziałek wielkanocny.

27 kwietnia
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej o godz. 1000.

Ilustracja na okładce: Matka Boska Kalwaryjska
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