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Rozpoczęliśmy kolejny w naszym 
życiu Wielki Post, w roku dusz-

pasterskim poświęconym Eucha-
rystii pod  hasłem „Wielka Tajem-
nica Wiary” Poprzez ten artykuł 
chciałem zwrócić naszą uwagę, jak 
wielkie znaczenie w  naszym życiu 
na  nasze nawrócenie, czyli dobre 
przeżycie Wielkiego postu ma Eu-
charystia. To  ona właśnie ukie-
runkowuje nas do  prawdziwego 
przebaczenia i pojednania, abyśmy 
– jak zachęca nas do tego sam nasz 
Zbawca Chrystus Pan – wszyscy sta-
nowili jedno.

Papież Franciszek również zwra-
ca na to uwagę gdy w swojej kate-
chezie o Eucharystii pisze: „Drugim 
znakiem, bardzo ważnym, jest łaska, 
którą jest poczucie, że  uzyskaliśmy 
przebaczenie, i  gotowość do  przeba-
czenia. Czasem ktoś pyta: «Po cóż mie-
libyśmy chodzić do  kościoła, skoro ci, 
którzy regularnie uczestniczą w  Mszy 
św., są grzesznikami tak jak inni?». 
Ileż razy to  słyszeliśmy! W  rzeczywi-
stości ten, kto uczestniczy w Euchary-
stii, nie czyni tego, bo uważa, że  jest 
lepszy od  innych lub  chce sprawiać 
takie wrażenie, lecz właśnie dlatego, 
że  uznaje, iż  zawsze potrzebuje przy-
jęcia i  odrodzenia przez miłosierdzie 
Boga, które stało  się ciałem w  Jezusie 
Chrystusie. Jeśli nie czujemy — każdy 
z  nas — potrzeby miłosierdzia Bo-
żego, nie czujemy  się grzesznikami, 

lepiej, żebyśmy nie chodzili na  Mszę! 
My chodzimy na  Mszę św., ponieważ 
jesteśmy grzesznikami i  chcemy uzy-
skać przebaczenie Boga, uczestniczyć 
w  odkupieniu Jezusa, w  Jego przeba-
czeniu. Owo «Wyznaję», które mówimy 
na  początku, nie jest jakimś «pro for-
ma», jest prawdziwym aktem pokuty! 
Jestem grzesznikiem i  to wyznaję, tak 
zaczyna się Msza św.! Nie możemy ni-
gdy zapominać, że Ostatnia Wieczerza 
Jezusa miała miejsce «tej nocy, której 
został wydany» (1 Kor 11, 23). W tym 
chlebie i  w  tym winie, które ofiaruje-
my i  wokół których  się gromadzimy, 
odnawia  się za  każdym razem dar 
Ciała i  Krwi Chrystusa na  odpuszcze-
nie naszych grzechów. Powinniśmy iść 
na Mszę św. z pokorą, jako grzesznicy, 
a Pan nas pojednuje”.

Niechaj zatem każda Msza św. 
staje się dla nas wszystkich źródłem 
prawdziwej przemiany, pojednania 
i  przebaczenia, a  Bolejąca Matka 
–  towarzyszą-
ca Jezusowi 
w Jego bolesnej 
męce, utwier-
dza w nas owo-
ce pojednania 
i przebaczenia.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Eucharystia 
– źródłem pojednania 

i przebaczenia

Drodzy miłośnicy naszego  
sanktuarium „Na Piasku”
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Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
Dziś rozpoczynamy cykl katechez na temat modlitwy 

Ojcze nasz.
Ewangelie zawierają bardzo żywe portrety Jezusa, 

opisanego jako człowiek modlitwy: Jezus się modlił. Cho-
ciaż Jego misja była pilna i wiele osób z natarczywością 
domagało się Jego obecności, Jezus czuł potrzebę odda-
lania się w samotności na modlitwę. Ewangelia św. Mar-
ka opowiada nam ten szczegół na początku publicznej 
misji Jezusa (por. 1, 35). Pierwszy dzień w  Kafarnaum 
zakończył się w sposób triumfalny. Po zachodzie słońca 
tłumy chorych dotarły do drzwi, gdzie Jezus zamieszkał 
— Mesjasz naucza i uzdrawia. Urzeczywistniają się daw-
ne proroctwa i oczekiwania licznych osób, które cierpią: 
Jezus jest Bogiem bliskim, Bogiem, który nas wyzwala. 
Lecz ten tłum jest jeszcze mały, jeśli go porównamy 
z wieloma innymi tłumami, które się zgromadzą wokół 
proroka z Nazaretu; w pewnych momentach są to zgro-
madzenia bezkresne jak ocean, a  Jezus jest w centrum 
wszystkiego, jest oczekiwanym przez narody, owocem 
nadziei Izraela.

Jednakże On się wymyka; nie staje się zakładnikiem 
oczekiwań tych, którzy już Go wybrali na lidera. To wła-
śnie niebezpieczeństwo grozi liderom — że będą zbyt-
nio przywiązani do ludu, bez dystansu. Jezus to zauważa 
i nie staje się zakładnikiem ludzi. Począwszy od pierw-
szej nocy w  Kafarnaum, pokazuje, że  jest Mesjaszem 
oryginalnym. W  ostatniej części nocy, kiedy zbliża  się 
świt, uczniowie wciąż Go szukają, lecz nie udaje się im 
Go znaleźć. Gdzie On jest? Wreszcie Piotr Go odnajdu-
je w  miejscu pustynnym, pogrążonego w  modlitwie. 
I mówi do Niego: «Wszyscy Cię szukają»! (Mk 1, 37). Wy-
krzyknik jest tu jak klauzula potwierdzająca zwycięstwo 
w plebiscycie, dowód, że misję uwieńczył sukces.

Lecz Jezus mówi swoim uczniom, że musi iść gdzie 
indziej; że  to nie ludzie mają szukać Jego, lecz przede 
wszystkim to On szuka innych. Dlatego nie może zapusz-
czać korzeni, lecz nieustannie musi być pielgrzymem 
na  drogach Galilei (ww. 38--39). A  także pielgrzymem 
w drodze do Ojca, przez modlitwę. Na drodze modlitwy. 
Jezus się modli.

I wszystko wydarzyło się w ciągu nocy wypełnionej 
modlitwą.

Wydaje  się, sądząc z pewnych kart Pisma Świętego, 
że to głównie modlitwa Jezusa, Jego zażyłość z Ojcem, 
wszystkim rządzi. Tak będzie na  przykład zwłaszcza 

w nocy w Ogrójcu. Ostatni etap wędrówki Jezusa (abso-
lutnie najtrudniejszy z  tych, które pokonał do tej pory) 
wydaje się znajdować swój sens w nieustannym słuchaniu 
Ojca przez Jezusa. Jest to z pewnością modlitwa niełatwa, 
a wręcz prawdziwa «agonia», w sensie, w jakim to greckie 
słowo odnosi się do rywalizacji atletów, a jednak modli-
twa ta potrafi dać wsparcie na drodze krzyżowej.

I to jest istotny punkt: tam Jezus się modlił.
Jezus modlił  się żarliwie w  momentach celebracji 

publicznych, dzieląc liturgię swojego ludu, lecz szukał 
również miejsc oddalonych, oddzielonych od  zgiełku 
świata, miejsc pozwalających zagłębić  się w  sekrecie 
własnej duszy — to prorok, który zna kamienie pustyni 
i wchodzi wysoko na góry. Ostatnie słowa Jezusa, zanim 
wydał ostatnie tchnienie na krzyżu, są słowami Psalmów, 
czyli modlitwy, modlitwy Żydów. Odmawiał modlitwy, 
których nauczyła Go mama.

Jezus modlił  się tak jak modli  się każdy człowiek 
na świecie. Jednakże w Jego sposobie modlitwy była za-
warta tajemnica, coś co z pewnością nie umknęło oczom 
Jego uczniów, jeśli w Ewangeliach znajdujemy tę prostą 
i bezpośrednią prośbę: «Panie, naucz nas się modlić» (Łk 11, 
1). Oni widzieli, jak modli się Jezus, i chcieli nauczyć się 
modlić: «Panie, naucz nas się modlić». I Jezus nie odma-
wia, nie jest zazdrosny o swoją zażyłość z Ojcem, lecz 
przyszedł po to właśnie, by nas wprowadzić w tę relację 
z  Ojcem. Tym samym staje  się nauczycielem modlitwy 
swoich uczniów i  z  pewnością chce być nauczycielem 
nas wszystkich. My również powinniśmy powiedzieć: 
«Panie, naucz mnie się modlić. Naucz mnie».

Choć być może modlimy  się od  wielu lat, musimy 
wciąż się uczyć! Modlitwa człowieka, to pragnienie, któ-
re rodzi się w bardzo naturalny sposób w jego duszy, jest 
być może jedną z najbardziej niezgłębionych tajemnic. 
I nie wiemy też, czy modlitwy, które kierujemy do Boga, 
są rzeczywiście tymi, które On chce słyszeć. Biblia po-
daje nam również świadectwa o modlitwach niestosow-
nych, które na  koniec Bóg odrzuca: wystarczy przypo-
mnieć sobie przypowieść o  faryzeuszu i  celniku. Tylko 
ten ostatni, celnik, wraca do domu ze świątyni usprawie-
dliwiony, «Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie po-
niżony, a kto się uniża, będzie wywyższony» (Łk 18, 14). 
Pierwszym krokiem do modlitwy jest pokora, trzeba iść 
do Ojca i powiedzieć: «Popatrz na mnie, jestem grzeszni-
kiem, jestem słaby, jestem niedobry», każdy wie, co ma 
powiedzieć. Lecz zawsze się zaczyna od pokory, a Pan 
słucha. Pokornej modlitwy Pan słucha.

Dlatego najpiękniejszą i najsłuszniejszą rzeczą, jaką 
możemy zrobić wszyscy, rozpoczynając ten cykl ka-
techez o  modlitwie Jezusa, jest powtórzenie prośby 
uczniów: «Nauczycielu, naucz nas  się modlić». Pięknie 
będzie w tym okresie Adwentu powtarzać: «Panie, naucz 
mnie się modlić». Wszyscy możemy robić postępy i mo-
dlić się lepiej; ale prośmy Pana: «Panie, naucz mnie się 
modlić». Róbmy to w tym okresie Adwentu, a On z pew-
nością sprawi, że nasze wezwanie nie będzie daremne.

Audiencja generalna 5 grudnia 2018 r.

Papież 
Franciszek  
o modlitwie
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1 marca

(Mt 4, 1-11)
Duch wyprowadził Jezusa na  pustynię, aby był 
kuszony przez diabła. A  gdy pościł już czterdzieści 
dni i  czterdzieści nocy, poczuł w  końcu głód. Wtedy 
przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem 
żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, 
postawił na  szczycie narożnika świątyni i  rzekł Mu: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć  się w  dół, napisane 
jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, 
a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził 
swej nogi o kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane 
jest także: „Nie będziesz wystawiał na  próbę Pana, 
Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo 
wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata 
oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, 
jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu 
Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: 
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, 
a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Życie człowieka często bywa trudne w związku z tym 
z czym spotykamy na swojej drodze. Mamy do czynienie 
z bólem, cierpieniem i śmiercią, którą wszyscy jesteśmy 
związani. Życie to również „pokusy” doczesnego świa-
ta. Podobnie jak Jezus był kuszony na pustyni, tak i my 
czasami możemy być wystawiani na  różnego rodzaju 
próbę przez diabła. Każdy człowiek chciałby żeby jego 
życie było prostsze i przyjemniejsze. Pamiętajmy jednak, 
że nasze życie powinno kierować nas ku zbawieniu i ży-
ciu wiecznemu, a nie ku ziemskiemu hedonizmowi.

8 marca

(Mt 17, 1-9)
Jezus wziął z  sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, 
Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam 
przemienił  się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto 
ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. 
Wtedy Piotr rzekł do  Jezusa: «Panie, dobrze, że  tu 
jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden 
dla  Ciebie, jeden dla  Mojżesza i  jeden dla  Eliasza». 
Gdy on  jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił 
ich, a  z  obłoku odezwał  się głos: «To jest mój Syn 
umiłowany, w  którym mam upodobanie, Jego 

słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na  twarz 
i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął 
ich i  rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli 
oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 
A  gdy schodzili z  góry, Jezus przykazał im, mówiąc: 
«Nie opowiadajcie nikomu o  tym widzeniu, aż Syn 
Człowieczy zmartwychwstanie».

Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jest naszym prze-
wodnikiem do  zbawienia i  do, życia wiecznego z  Bo-
giem. Bóg zesłał Go na ziemie z miłości do człowieka. 
Jezus cierpiał i  umarł za  nasze grzechy ponieważ Bóg 
kocha wszystkich ludzi i wszystko co robi dla nas, dzieje 
się przez pryzmat Jego nieskończonej miłości.

15 marca

(J 4, 5-42)
Jezus przybył do  miasta samarytańskiego zwanego 
Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, 
Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony 
drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej 
godziny. Wówczas nadeszła kobieta z  Samarii, 
aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do  niej: «Daj Mi 
pić!» Jego uczniowie bowiem udali  się przedtem 
do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego 
Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz 
mnie, Samarytankę, bym Ci dała  się napić? » Żydzi 
bowiem i  Samarytanie unikają  się nawzajem. Jezus 
odpowiedział jej na  to: «O, gdybyś znała dar Boży 
i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, 
to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej». Powiedziała 
do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia 
jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy 
Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał 
nam tę studnię, i  on  sam z  niej pił, i  jego synowie, 
i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: 
«Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś 

Komentarze biblijne
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będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął 
na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim 
źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu». Rzekła 
do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już 
nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać». A On jej 
odpowiedział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!» 
A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł 
do niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. 
Miałaś bowiem pięciu mężów, a  ten, którego masz 
teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie 
z  prawdą». Rzekła do  Niego kobieta: «Panie, widzę, 
że  jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć 
Bogu na  tej górze, a  wy mówicie, że  w  Jerozolimie 
jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział 
jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, 
kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie 
czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy 
to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek 
od  Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już 
jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć 
Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka 
Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by  czciciele 
Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła 
do  Niego kobieta: «Wiem, że  przyjdzie Mesjasz, 
zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam 
wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, 
który z  tobą mówię». Na  to  przyszli Jego uczniowie 
i  dziwili  się, że  rozmawiał z  kobietą. Żaden jednak 
nie powiedział: «Czego od niej chcesz? – lub: Czemu 
z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban 
i  odeszła do  miasta. I  mówiła ludziom: «Pójdźcie, 
zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, 
co uczyniłam: Czyż On  nie jest Mesjaszem?» Wyszli 
z  miasta i  szli do  Niego. Tymczasem prosili Go 
uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!» On  im rzekł: «Ja 
mam do  jedzenia pokarm, o  którym wy nie wiecie». 
Mówili więc uczniowie między sobą: «Czyż Mu kto 
przyniósł coś do  zjedzenia?» Powiedział im Jezus: 
«Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który 
Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: 
„Jeszcze cztery miesiące, a  nadejdą żniwa?” Oto 
powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, 
jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę 
i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się 
razem ze  żniwiarzem. Tu bowiem okazuje  się 
prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. 
Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie 
natrudziliście. Inni  się natrudzili, a  wy w  ich trud 
weszliście». Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło 
w  Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: 
«Powiedział mi wszystko, co uczyniłam». Kiedy więc 
Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich 
został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej 
ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a  do  tej kobiety 
mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, 
usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On 
prawdziwie jest Zbawicielem świata».

Woda Żywa jest obrazem łaski jaką Bóg przekazuje 
przez Syna całemu światu. Przez Chrystusa został nam 
przekazany Duch Święty, który nas umacnia w  naszej 
wierze. Woda Żywa ma charakter nadprzyrodzony i jest 
pełnią objawienia Bożego urzeczywistnioną w  Jezusie 
Chrystusie. Woda Żywa nie jest w  stanie zaspokoić fi-
zycznego pragnienia, ale  zaspokaja nasze pragnienie 
wieczne. Przyjęcie jej od  Chrystusa jest gwarancją na-
szego udziału w zbawieniu.

22 marca

(J 9, 1-41)
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, 
niewidomego od  urodzenia. Uczniowie Jego zadali 
Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że  się urodził 
niewidomy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: 
«Ani on  nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale  stało  się 
tak, aby  się na  nim objawiły sprawy Boże. Trzeba 
nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki 
jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł 
działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością 
świata». To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił 
błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł 
do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się 
tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, 
widząc. A  sąsiedzi i  ci, którzy przedtem widywali go 
jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi 
i  żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to  jest ten», a  inni 
przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś 
mówił: «To ja jestem». Mówili więc do niego: «Jakżeż 
oczy ci  się otworzyły?» On  odpowiedział: «Człowiek, 
zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy 
i  rzekł do  mnie: „Idź do  sadzawki Siloam i  obmyj 
się”. Poszedłem więc, obmyłem  się i  przejrzałem». 
Rzekli do  niego: «Gdzież On  jest?» Odrzekł: «Nie 
wiem». Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno 
jeszcze niewidomego, do  faryzeuszów. A  tego dnia, 
w  którym Jezus uczynił błoto i  otworzył mu oczy, 
był szabat. I  znów faryzeusze pytali go o  to, w  jaki 
sposób przejrzał. Powiedział do  nich: «Położył mi 
błoto na  oczy, obmyłem  się i  widzę». Niektórzy więc 
spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest 
od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: 
«Ale w  jaki sposób człowiek grzeszny może czynić 
takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie 
więc zwrócili  się do  niewidomego: «A ty, co o  Nim 
mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To 
prorok». Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy 
i  że  przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który 
przejrzał; i  wypytywali ich, mówiąc: «Czy waszym 
synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy 
urodził? W  jaki to  sposób teraz widzi?» Rodzice zaś 
jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, że  to  jest nasz syn 
i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, 
że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. 



6

Na Piasku nr 3 (513)   marzec 2020

Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił 
sam za  siebie». Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż 
bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy 
ktoś uzna Jezusa za  Mesjasza, zostanie wyłączony 
z  synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: 
«Ma swoje lata, jego samego zapytajcie». Znowu 
więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, 
i  rzekli do  niego: «Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, 
że człowiek ten jest grzesznikiem». Na to odpowiedział: 
«Czy On  jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno 
wiem: byłem niewidomy, a  teraz widzę». Rzekli więc 
do niego: «Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci 
oczy?» Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, 
a  wy nie słuchaliście. Po  co znowu chcecie słuchać? 
Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?» Wówczas go 

obrzucili obelgami i rzekli: «To ty jesteś Jego uczniem, 
a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg 
przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, 
skąd pochodzi». Na to odpowiedział im ów człowiek: 
«W tym wszystkim dziwne jest to, że  wy nie wiecie, 
skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg 
nie wysłuchuje grzeszników, ale  wysłuchuje każdego, 
kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków 
nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu 
od  urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od  Boga, 
nie mógłby nic uczynić». Rzekli mu w  odpowiedzi: 
«Cały urodziłeś  się w  grzechach, a  nas pouczasz?» 
I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że  wyrzucili 
go precz, i  spotkawszy go, rzekł do  niego: «Czy ty 
wierzysz w  Syna Człowieczego?» On  odpowiedział: 
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«A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł 
do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który 
mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» 
i oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten 
świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, 
przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi». 
Usłyszeli to  niektórzy faryzeusze, którzy z  Nim byli, 
i  rzekli do  Niego: «Czyż i  my jesteśmy niewidomi?» 
Jezus powiedział do  nich: «Gdybyście byli niewidomi, 
nie mielibyście grzechu, ale  ponieważ mówicie: 
„Widzimy”, grzech wasz trwa nadal».

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a żaden czło-
wiek nie jest bez grzechu. Bóg jako dobry Ojciec czeka 
z otwartymi rękami na każdego z nas, nawet gdy upada-
my wielokrotnie. Bóg nikogo nigdy nie skreśla, darzy nas 
bezgraniczną miłością, którą urzeczywistnił w  Jezusie 
Chrystusie.

29 marca

(J 11, 1-45)
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i  jej 
siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana 
olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, 
Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do  Niego 
wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». 
Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza 
ku śmierci, ale  ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn 
Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę 
i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, 
pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero 
potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów 
do Judei». Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero co 
Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?» 
Jezus im odpowiedział: «Czyż dzień nie liczy dwunastu 
godzin? Jeśli ktoś chodzi za  dnia, nie potyka  się, 
ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś 
chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła». 
To powiedział, a  następnie rzekł do  nich: «Łazarz, 
przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić». Uczniowie 
rzekli do Niego: «Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje». 
Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, 
że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział 
im otwarcie: «Łazarz umarł, ale  raduję  się, że  Mnie 
tam nie było, ze  względu na  was, abyście uwierzyli. 
Lecz chodźmy do niego». A Tomasz, zwany Didymos, 
rzekł do  współuczniów: «Chodźmy także i  my, aby 
razem z Nim umrzeć». Kiedy Jezus tam przybył, zastał 
Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. 
A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu 
stadiów. I  wielu Żydów przybyło przedtem do  Marty 
i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc 
Marta dowiedziała  się, że  Jezus nadchodzi, wyszła 
Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta 
więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat 

by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat 
twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, 
że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania 
w  dniu ostatecznym». Powiedział do  niej Jezus: «Ja 
jestem zmartwychwstaniem i  życiem. Kto we  Mnie 
wierzy, to  choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje 
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» 
Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty 
jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». 
Gdy to  powiedziała, odeszła i  przywołała ukradkiem 
swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel tu jest i woła cię». 
Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się 
do  Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do  wsi, lecz 
był wciąż w  tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu 
na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali 
ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się 
za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. 
A  gdy Maria przyszła na  miejsce, gdzie był Jezus, 
ujrzawszy Go, padła Mu do  nóg i  rzekła do  Niego: 
«Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł». Gdy więc 
Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy 
razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił 
i  zapytał: «Gdzie go położyliście?» Odpowiedzieli 
Mu: «Panie, chodź i  zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi 
więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś 
z  nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy 
niewidomemu, nie mógł sprawić, by  on  nie umarł?» 
A  Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, 
przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał 
kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» Siostra 
zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. 
Leży bowiem od  czterech dni w  grobie». Jezus rzekł 
do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, 
ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus 
wzniósł oczy do  góry i  rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, 
że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze 
wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum 
to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». 
To  powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: 
«Łazarzu, wyjdź na  zewnątrz!» I wyszedł zmarły, 
mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego 
była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie 
go i  pozwólcie mu chodzić». Wielu zatem spośród 
Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus 
dokonał, uwierzyło w Niego.

Śmierć w czysto ludzkim rozumieniu kojarzy nam się 
z czymś negatywnym. Związane jest to przede wszyst-
kim z utratą naszych bliskich, ludzi, którzy nas otacza-
ją w  naszej ziemskiej egzystencji. Pamiętajmy jednak, 
że życie tu na ziemi to stan przejściowy, którego granice 
stanowi właśnie śmierć otwierająca bramy wieczności. 
Każdy z nas umrze, dlatego starajmy się, aby nasze życie 
było przepustką do życia wiecznego z Bogiem.

Kamil Rączkowski
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Matka Boża Łaska
Polskie Piękne Madonny

Niewielkie obecnie miasto Łask k. Łodzi prawa miejskie otrzymało w 1422 roku z nadania 
Władysława Jagiełły. W centrum miata wybudowany został kościół w późnogotyckim sty-
lu, za sprawą ówczesnego prymasa Polski – Jana Łaskiego. Konsekracja światyni nastapiła 
w 1525 roku i nadano jej wezwania: Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
oraz świętych: Michała, Jana Chrzciciela i Anny.
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Cudownym, szczególnie czczonym, jest medalion-
-płaskorzeźba z  wizerunkiem Matki Bożej z  Dzieciąt-
kiem, o średnicy 40 cm, będącym jednym z najpiękniej-
szych dzieł włoskiego renesansu w Polsce. Podarował go 
Jan Łaski, a pośrednio papież Leon X, bowiem z samym 
wizerunkiem wiąże się piękna opowieść.

Będąc w  Rzymie na  Soborze Laterańskim, Jan Łaski 
gościł u u papieża Leona X i prosił go o wizerunek Matki 
Bożej do wznoszonej światyni, a szczególnie spodobało 
mu sie właśnie owo alabastrowe tondo. Jednak Ojciec 
Świętny nie był skory do przekazania tego medalionu, 
zasmucił sie nawet, bo dzieło było wyjatkowo piękne 
i  cieszyło oczy wszystkich przybywających do  papie-
skich apartamentów. Wtedy to z pomocą przyszła sama 
Matka Boża – otóż ten wypukły, dwustronnie rzeźbiony 
medalion rozdzielił się na dwie części: jedna strona mo-
gła pozostać w Rzymie, drugą przywędrowała do Polski 
w  1515 roku. Potwierdza to  m.in. zapis z  1531  r., za-
warty na kartach księgi Bractwa Różańcowego przy ko-
legiacie łaskiej, który informuje: Anno Domini 1531 obraz 
Panny Marji w kościele łaskim z kamienia głazowego robiony, 
którij był przywiósł sławny pamięci nieboszczyk Jan Łaski ar-
cybiskup Gnieźnieńsky, fundator tego kościoła łaskiego...

O tym fakcie mówi pieśń ludowa:
Najświętsza Panna tam cud uczyniła,
Bo medal zaraz na dwa rozdzieliła,
Jedna połowa w Rzymie pozostała,
Druga się w darze do Łasku dostała.

Dzieło to pochodzi najprawdopodobniej z pracowni 
Andrea della Robbia, bratanka słynnego Luki della Robia, 
autora nowej techniki zdobienia rzeźbionych powierzch-
ni. Szkliwo, jakim pokrywa sie powierzchnie rzeźbione 
może być dwojakie – albo jest to warstwa białej glazu-
ry, albo glazura kolorowa, dająca efekt wypukłego ma-
lowidła. Był to nowy sposób wytwarzania płaskorzeźb, 
w którym specjalizowała się rodzina Robbia, a własnie 
szczególne mistrzostwo w tej technice osiagnął Andrea, 
spod którego ręki wyszły piękne alabastrowe płasko-
rzeźby, łączone, jak omawiana, z kolorową terakotą. Po-
tem nazwano to techniką Robbiów, która to nazwa utrzy-
mała się do dziś, jako sposób glazurowania terakot.

W Kronikach parafialnych odnotowano, iż  już 
od 1532  r. sława wizerunku Matki Bożej ściągała wiel-
kie rzesze pielgrzymów na uroczystości maryjne i to nie 
tylko z prowincji gnieźnieńskiej, lecz nawet z południo-
wo-wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Dowodem 
na  to  jest relacja tutejszego infułata, późniejszego ar-
cybiskupa Władysława Łubieńskiego, który napisał, 
iż w 1729 r. na odpust Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny przybyło do Łasku 29 tys. wiernych (tyle udzielono 
Komunii Św.), samo zaś miasto liczyło wówczas około ty-
siąca mieszkańców. Przyczyną tak licznych pielgrzymek 
były uzdrowienia i liczne cuda dziejące się za przyczyną 
Matki Bożej Łaskiej. Jednym z nich jest uzdrowienie Ja-
kuba z Woli Zaradzyńskiej w  roku 1650, który zeznał, 

że przez dwa tygodnie nie widział i cierpiał wielki ból oczu. 
Lecz skoro byl ofiarowany do Matki Bożej Łaskiej w dniu Uro-
czystości Wniebowzięcia NMP, zaraz ozdrowiał i  nazajutrz 
powrócił o własnych siłach do domu.

Świadczą też o  tym liczne wota, będące dowodem 
wdzięczności za otrzymane łaski, odnotowane przez wie-
ki w Parafialnej Księdze Łask i Dobrodziejstw. Np: parafia 
widawska i częstorzewska 2 lipca 1653 r. złożyły wotum 
Matce Bożej, jako podziękowanie za uwolnienie od mo-
rowego powietrza. Wyzdrowieli także wszyscy chorzy, 
którzy prosili o  to Matkę Bożą. Wśród cennych przed-
miotów, jakie złożono w  kościele łaskim, znalazły  się 
szlachetne kamienie, złoto, brylanty, szmaragdy, rubiny. 
Ze spisu inwentarza w 1720 r. dowiadujemy się, że sam 
wizerunek Matki Bożej posiadał dwie sukienki misterne 
z  szafirów, szmaragdów i  dużych pereł urjańskich oprawio-
nych w złoto wyrobione. Pas złotem tkany weneckiej roboty, 
przyozdobiony diamentami. Koronę staroświeckiego wyrobu 
ze złotą zdobną perłami urjańskimi. Krzyż złoty z diamenta-
mi. Opis ten nasuwa przypuszczenie, że cudowny relief 
był już wcześniej koronowany we  Włoszech, bowiem 
w Polsce, jako pierwszy koronowany był w 1717 r., obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej, albo nie były to korony 
papieskie, tylko wotywne.

Część drogocennych darów spieniężono na  remonty 
kościoła po  pożarach, które nie oszczędziły kolegiaty, 
inne drogocenne przedmioty, podobnie jak korony, prze-
padły na skutek rabunków i wojen. Oprócz tych material-
nych oznak kultu, jakim otaczano cudowną płaskorzeźbę, 
należy też wspomnieć o wielu wierszach i pieśniach skom-
ponowanych ku czci Matki Bożej Łaskiej. Przykładem jest 
śpiewana od wieków Antyfona do Matki Bożej Łaskiej:

Maryjo cudowna w łaskim kościele,
któraś uzdrowiła chorych bardzo wiele.
Ratuj nas Matko droga,
do Ciebie strapieni przychodzim ze łzami.
Matko Miłosierdzia przyczyń się za nami
do wszechmocnego Boga.

Cudowny wizerunek Matki Bożej Łaskiej podczas 
wielkich uroczystości wynoszony był poza mury świąty-
ni. Ostatni raz 2 lipca 1933 r. z okazji Diecezjalnego Kon-
gresu Eucharystycznego, w którym uczestniczył biskup 
sufragan  – Kazimierz Tomczak. Po  wielu latach Matka 
Boża Łaska ponownie opuściła mury świątyni 25 wrze-
śnia 2005  r., kiedy to  została koronowana papieskimi 
koronami przez Prymasa Polski – Józefa Glempa. Korony 
te 18 sierpnia 2002 r. na Błoniach Krakowskich poświęcił 
Ojciec Święty Jan Paweł II. Ta pierwsza koronacja papie-
skimi koronami w archidiecezji łódzkiej nastąpiła w 490. 
rocznicę sprowadzenia wizerunku Matki Bożej Łaskiej 
z Rzymu przez Prymasa Jana Łaskiego i zbiegła się z 480. 
rocznicą konsekracji świątyni, 140. rocznicą powstania 
dekanatu łaskiego i  80. rocznicą przyłączenia Łasku 
do diecezji łódzkiej. 

Aleksandra Janas
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Drogie Dzieci!

Piszę do Was ten list w czasie Wielkiego Postu. Już wie-
cie, jaki to ważny dla nas chrześcijan czas. Mam na-

dzieję, że będziecie chociaż raz na nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej. Nie jest to ani łatwe ani przyjemne nabożeń-
stwo – w końcu rozmyślamy nad smutnymi rzeczami – 
jak Pan Jezus musiał wiele wycierpieć, jak ludzie mówili 
o Nim tak wiele nieprawdy, jak się z Niego śmiali. Ale na 
tej Drodze Krzyżowej spotkał Pan Jezus także dobrych 
ludzi… Na myśl przychodzi mi św. Weronika. Tak, to ta 
kobieta, która była odważna i podeszła do Pana Jezusa, 
żeby powycierać Mu twarz, tak już brudną i zmęczoną. 
Pamiętacie, co dostała w zamian? Pan Jezus zostawił jej 

na tej chuście odbicie swojej twarzy. To był dla Weroni-
ki na pewno najcenniejszy skarb. I my też możemy taki 
skarb mieć. Co prawda może nie dostaniemy odbicia 
Pana Jezusa na chuście lub płótnie, ale możemy dostać 
je do naszej duszy, zawsze wtedy, kiedy pomagamy tym, 
którzy pomocy potrzebują. Wtedy na pewno Pan Jezus 
będzie przy nas bardzo blisko, bo będzie wiedział, że 
jesteśmy Jego Przyjaciółmi. Zachęcam do rozwiązywania 
zadań. Losowanie nagród w Niedzielę Radości – 22 mar-
ca na Mszy Świętej o godz. 1100. Postarajcie się przynieść 
rozwiązania tydzień wcześniej ;) Powodzenia!

O. Adam

Droga krzyżowa – obraz Piotra Bruegla starszego
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Z życia parafii i klasztoru

15 stycznia

W środę 15 stycznia odszedł do Domu Ojca nasz współbrat O. Michał Wojnarowski, wieloletni spowiednik naszej 
Bazyliki. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w niedzielę (19.01) i w poniedziałek (20.01). 19.01.2019 godz. 2000 
– wprowadzenie trumny z ciałem do Bazyliki i Nieszpory żałobne za śp. O. Michała.
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18 stycznia

18 stycznia o godz. 1700 odbył się Koncert kolęd „Śpiewajmy i grajmy mu” w wykonaniu Chóru II Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, Chóru Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. im. Krzysztofa 
Komedy w Bibicach, Chóru V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, Chóru Kameralne-
go Elim Krakowskiej Akademii, Chóru Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krakowie.
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19 stycznia

19 stycznia o godz. 1730 miał miejsce Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Dziecięcego i Orkiestry Bazyliki 
OO. Cystersów w Mogile.
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20 stycznia 
Pogrzeb O. Michała Wojnarowskiego

930 – Nabożeństwo Różańcowe
1000 –  Msza św. pogrzebowa pod  przewodnictwem 
J.Eksc. Ks. Bpa Jana Szkodonia z udziałem J.Emin. Abp 
Seniora Mariana Kardynała Jaworskiego i J.Eksc. Ks. Bpa 
Mariana Buczka
1200 –  Eksporta Pogrzebowa –  Cmentarz Batowicki 
od starej bramy. 

24 stycznia

24 stycznia o godz. 1800 w Kaplicy Brackiej wystąpił Zespół Kameralny. 
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25 stycznia

W sobotę 25  stycznia odbyło  się spotkanie opłatkowe 
Rodziny Szkaplerznej i  wszystkich grup działających 
przy naszym Sanktuarium.
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26 stycznia – chór Harfa

W niedzielę 26  stycznia po  Mszy św. o  1630 odbył  się 
koncert kolęd w  wykonaniu Chóru Harfa, działającego 
przy naszej Bazylice. 



19

Na Piasku nr 3 (513)   marzec 2020

11 lutego

We wtorek 11 lutego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes przypadał XXVIII Światowy Dzień Chore-
go. O godz. 1200 w naszym Sanktuarium została odprawiona Msza św. w intencji chorych z udzieleniem Sakramentu 
Namaszczenia Chorych.

26 stycznia – chór Recto Tono

W niedzielę 26 stycznia modlił się z nami podczas Mszy św. o godz. 1900 chór Recto Tono pod dyrekcją Pawła Hero-
da, który po Eucharystii zaszczycił wszszytkich obecnych krótkim koncertem. 
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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: 18.00-19.30

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: Miniatura z graduału karmelitańskiego o. Stanisława, Kraków 1644

KALENDARIUM
5 marca

•  Pierwszy czwartek miesiąca
•  Nabożeństwo Godziny Świętej o godz. 1830

6 marca
•  Pierwszy piątek miesiąca

7 marca
•  Pierwsza sobota miesiąca
•  nabożeństwo wynagradzające o godz. 1630

9 marca
•  Msza Święta o jedności w narodzie za wstawiennic-

twem św. Królowej Jadwigi o godz. 1630

11 marca
•  Spotkanie Grupy modlitewnej "Betania" o godz. 1730

11 marca
•  Wieczór Uwielbienia o godz. 1900

12 marca
•  Spotkanie artystyczno-hagiograficzne "Oblicza Imion" 

Teatru Hagiograf o godz. 1730 w Kaplicy Brackiej

19 marca
•  Uroczystość św. Józefa, Patrona Polskiej Prowincji 

Karmelitów

25 marca
•  75. rocznica męczeńskiej śmierci bł. O. Hilarego Ja-

nuszewskiego

25 marca
•  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
•  Dzień Świętości Życia

28 marca
• Spotkanie Rodziny Szkaplerznej 

29 marca
•  Zmiana czasu na czas letni 

Spotkania dla bierzmowanych
Rok I

grupa I – 9 marca
grupa II – 10 marca
grupa III – 17 marca

Rok II
grupa I – 9 marca

grupa II – 10 marca
grupa III – 11 marca

20 marca o godz. 2000 – Droga Krzyżowa dla grupy III
27 marca o godz. 2000 – Droga Krzyżowa dla grupy I i II

Pierwsza Komunia św.
• Rozdanie książeczek do nabożeństwa:

–  5. III 2020 r., o godz. 1730 – Szkoła Podstawowa 
nr 7 i Szkoła Podstawowa Academos.

–  12. III 2020 r., o  godz. 1730 –  Muzyczna Szkoła 
Podstawowa i  Szkoła Podstawowa im.  P.  Mi-
chałowskiego.

•  22 marca o godz. 1400 – Msza Święta Mistagogiczna

Wczesna Komunia św.
•  14. III – rozdanie książeczek do nabożeństwa (Msza 

św. godz. 900 – Spotkane liturgiczne dla dzieci)

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
w Wielkim Poście

dorośli: wtorki i piątki o godz. 1800

młodzież: piątki o godz. 2000

dzieci: czwartki o godz. 1730

Rekolekcje wielkopostne
dla dorosłych: 15-18 marca

dla dzieci: 23-25 marca
dla młodzieży: 26-27 marca

Gorzkie żale w niedzielę Wielkiego Postu o godz. 1800
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