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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Wiara zna drogę 

 

Nauczyliśmy się na pamięć i wymawiamy może jednym tchem słowa Wyznania 
Wiary: „Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił 
do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał”. A tymczasem nie jest formułka do 
wyuczenia, ale prawda do wyznania i droga do przebycia. 

 

W czasie wielkopostnych rekolekcji chcę zaproponować, abyśmy inaczej prze-
żyli te trzy wyjątkowe dni Wielkiego Postu: piątek, sobotę i niedzielę. Jakby po-
wtarzając za Jezusem i jego Matką, Maryją, za św. Faustyną, Apostołką Miło-
sierdzia Bożego i Janem Pawłem II te kroki wiary, które zaprowadzą nas do 
Zmartwychwstania, nadziei i łaski. Dlatego przejdziemy Drogę Krzyżową, aby 
dotknąć krzyża Zbawiciela, zmierzymy się z ciszą modlitwy i ukryciem Boga, 
aby oczyszczeni przez post i pokutę, nakarmić się Eucharystią. 

 

Chciałbym prosić, abyśmy w piątek, 15 kwietnia, na ile to możliwe, weszli w re-
kolekcje podejmując post, aby był to dzień osobistego wyrzeczenia dla Jezusa. 
Niech to będą konkretne sprawy: może dzień bez telewizji, bez kawy, papiero-
sa, dzień ze skromniejszym posiłkiem, z cierpieniem, troską, pracą ofiarowaną 
wielokrotnie w ciągu dnia Jezusowi,... Propozycji może być wiele, aby na Dro-
dze Krzyżowej stanąć z dobrą wolą, umartwioną dla Jezusa cierpiącego.  

 

Wejdziemy więc na drogę wiary: najpewniejszą i świętą. Rzymski poeta Trilussa 
wyraził tę prawdę w poezji: „Rzekła mi ta ślepa staruszka, którą napotkałem z 
wieczora zagubiwszy się w lesie: jeśli nie znasz drogi, będę ci towarzyszyła. Ja 
ją znam. Jeżeli masz dość siły, by iść mym śladem. od czasu do czasu będę ci 
pokazywała którędy trzeba iść aby dojść tam daleko gdzie wznosi się cyprys, aż 
tam wysoko, gdzie wznosi się krzyż. Odpowiedziałem jej: Jakie możesz być mi 
przewodniczką, skoro nie widzisz? Niewidoma staruszka ujęła mnie wówczas 
za rękę i wyszeptała: Dalej, idźmy! To była wiara!. 

 

Ks. Włodzimierz Piętka 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pi. 1   1500 odwiedziny u chorych 

1730 Droga Krzyżowa  

1800 Msza św.  

Sob. 2   1800 msze św. 

Nd. 3 IV NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  

1130 msza św. 

Po.-sob. 4-9   1800 msze św. 

Nd. 10 V NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  

1130 msza św. 

Po.-Czw. 11-14   1800 msze św. 

Pi. 15  REKOLEKCJE 800 msza św. dla SP Rogozino 

1800 msze św., DROGA KRZYŻOWA 

Sob. 16  REKOLEKCJE 1000 msza św. 

1600 msza św. i nauka dla dzieci 

1800 msza św. 

Nd. 17 NIEDZIELA  

PALMOWA 

REKOLEKCJE 930 msza św.  

1130 msza św. 

Pn.-Śr. 18-20   1800 msze św. 

Czw. 21  WIELKI CZWARTEK 1800 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

Pi. 22  WIELKI PIĄTEK 1800 LITURGIA MEKI I SMIERCI PAŃ-
SKIEJ 

Sob. 23  WIELKA SOBOTA 1800 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ 

Nd. 24 NIEDZIELA 
ZMARTWYCH-

WSTANIA  

PAŃSKIEGO 

 600 REZUREKCJA 

1130 Msza św. 

Pn. 25 PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY 

 930 msza św.  

1130 msza św. 

Wt.-Sob. 26-30   1800 msze św. 
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Pokoloruj 

Bajka nie bajka
  

 

Trzy Drzewa 

Pewnego razu, na wzgórzu, rosły sobie trzy drzewa. Rozmawiały one o swoich ma-
rzeniach  nadziejach, kiedy pierwsze z nich powiedziało: "Mam nadzieje, że pewne-
go dnia będę skrzynią, w której trzymane będą klejnoty. Będę wypełnione złotem, 
srebrem i cennymi klejnotami. Będę mogło być ozdobione rozmaitymi rzeźbami i 
każdy będzie mógł zobaczyć moje piękno." Wtedy drugie drzewo powiedziało: 
"Może pewnego dnia stanę się potężnym statkiem. Uniosę na swym pokładzie króla i 
królową i popłyniemy poprzez szerokie wody aż na krańce wiata. I każdy będzie czuł 
się bezpiecznie, z powodu solidności kadłuba, który ze mnie będzie zbudowany."  
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W końcu trzecie drzewo powiedziało: "Chce rosnąć, aby być najwyższe i najbar-
dziej proste w całym lesie. Ludzie zobaczą mnie na szczycie wzgórza i będą spo-
glądać na moje gałęzie, i my leć o niebie i o Bogu i o tym, jak blisko Jego jestem. 
Ja będę największym drzewem wszechczasów i ludzie zawsze będą o mnie pa-
miętać." Po kilku latach modlitwy o to, aby ich marzenia się spełniły, grupa drwali 
natknęła się na nie. Kiedy jeden drwal zbliżył się do pierwszego drzewa odrzekł: 
"To tutaj wygląda na mocne, silne drzewo, wydaje mi się, że będę mógł sprzedać 
je stolarzowi" i zaczął je ścinać. Drzewo było szczęśliwe, ponieważ wiedziało, ze 
stolarz zrobi z niego piękną skrzynie. Przy drugim, drwal powiedział: "To drzewo 
również wygląda na mocne, powinienem je sprzedać do stoczni" i drugie drzewo 
również było szczęśliwe, bo wiedziało, że jest to dla niego możliwość stania się 
potężnym statkiem. Kiedy drwal podszedł do trzeciego drzewa, drzewo było prze-
rażone, gdyż wiedziało, ze jeżeli zostanie ścięte, jego marzenia się nie spełnią. 
Jeden z drwali postanowił sobie je zabrać. Wkrótce po przybyciu do stolarza, z 
pierwszego drzewa zostały zrobione karmniki, koryta i żłoby dla zwierząt. Zostało 
więc postawione w stodole i wypełnione sianem. To wcale nie było to, o co drze-
wo się modliło. Drugie drzewo zostało cięte i zrobiono z niego małą łódkę rybac-
ka. Skończyły się jego sny o staniu się potężnym statkiem i braniu na swój pokład 
koronowanych głów. Trzecie z nich zostało pocięte na wielkie belki i pozostawio-
ne w ciemności. Lata mijały, i drzewa zapomniały już o swoich marzeniach. Pew-
nego dnia mężczyzna i kobieta weszli do szopki. Kobieta urodziła i położyła nie-
mowlę na sianie, wypełniającym żłobek zrobiony z pierwszego drzewa. Drzewo 
mogło odczuć powagę tego wydarzenia i wiedziało, że nosi największy skarb 
wszechczasów. Minęło nieco lat. Grupa ludzi wybrała się na połów w łódce zro-
bionej z drugiego drzewa. Jeden z nich był bardzo zmęczony i ułożył się do snu. 
Kiedy wypłynęli na szerokie wody, zerwała się burza i drzewo pomyślało, że nie 
będzie wystarczająco silne, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Mężczyźni 
obudzili śpiącego, a on wstał i powiedział "Pokój!" ;, a wtedy burza ustała. Wtedy 
już drzewo wiedziało, że ma na swoim pokładzie Króla królów. W końcu przyszedł 
kto i zabrał trzecie drzewo. Było niesione ulicami, tłum zaś kpił z człowieka, który 
je niósł. Kiedy się zatrzymali, człowiek ten został przybity gwoździami do drzewa i 
podniesiony, aby umierać na szczycie wzgórza. Kiedy nadeszła niedziela, drzewo 
zrozumiało, że było wystarczająco silne, aby stać na szczycie wzgórza i być tak 
blisko Boga jak tylko możliwe, ponieważ to na nim został ukrzyżowany Jezus.  
 
 
 
Kiedy wydaje ci się, Ŝe wszystko idzie nie po twojej myśli, zaw-
sze wiedz, ze Bóg ma dla ciebie pewien plan. Jeśli Mu zaufasz, 
obdarzy cię hojnie. KaŜde z drzew otrzymało to, o co prosiło, ale 
nie w sposób, w jaki to sobie wyobraŜało. My nigdy nie wiemy, 
jakie są plany Boga wobec nas. Wiemy tylko, Ŝe Jego drogi, nie 
są naszymi drogami, ale Jego drogi są zawsze najlepsze. 
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Tridum paschalne -2011 
Triduum Paschalne obejmuje trzy najświętsze dla chrześcijan dni, których 
istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. On prze-
chodzi ze śmierci do życia, z ziemi do Ojca, dlatego są to dni paschalne. Sło-
wo "pascha" pochodzi od hebrajskiego pesah, czyli przejście. Tak określane 
jest najważniejsze żydowskie święto, podczas którego, wspomina się wyjście 
Izraelitów z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone. Wydarzenia te były 
zapowiedzią wyzwolenia z niewoli grzechu, którego miał dokonać Jezus Chrystus. Wyjście z 
Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Chrześcijanie wierzą, że Chry-
stus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe i 
że był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej ofiary. 
  
Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej sprawowaną w Wielki Czwar-
tek, a kończy wieczorną modlitwą Kościoła, czyli nieszporami, w niedzielę Zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Z chwilą rozpoczęcia się Triduum Paschalnego kończy się Wielki Post. 

Wielki Czwartek 

Wielki Czwartek jest dniem Eucharystii i kapłaństwa. Ustanowienie Eucharystii świętujemy 
podczas wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, natomiast sakrament kapłaństwa wspomina-
my jeszcze przed południem, podczas Mszy krzyżma. Msza krzyżma celebrowana jest w 
kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów danej diecezji. W ten sposób podkreśla się 
i buduje jedność pomiędzy nimi. Kapłani publicznie odnawiają przyżeczenia, które złożyli w 
dniu swoich święceń. Podczas Mszy krzyżma biskup błogosławi oleje katechumenów i cho-
rych oraz konsekruje święte krzyżmo. Są one wykorzystywane przez cały rok, do kolejnego 
Wielkiego Czwartku, zwłaszcza przy udzielaniu sakramentów świętych. Olejem katechume-
nów namaszcza się osoby przygotowujące się do chrztu świętego, a olej chorych używany 
jest przy udzielaniu sakramentu namaszczenia chorych. Krzyżemo świętym, które jest mie-
szaniną oliwy i wonności namaszcza się nowo ochrzczonych, osoby bierzmowane, a także 
kapłanów podczas liturgii ich święceń. Krzyżmo jest używane także do namaszczania ołta-
rza i ścian kościoła w czasie ich konsekracji. Kapłani zabierają nowe oleje do swoich parafii, 
stare zaś się spala.  

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Przypomina ona Ostatnią 
Wieczerzę, w czasie której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swo-
je ciało i swoją krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im i ich następ-
com w kapłaństwie, by czynili to na Jego pamiątkę. Ta msza święta ma szczególne znacze-
nie dla księży, gdyż w czasie ostatniej wieczerzy Chrystus ustanowił Eucharystię i sakra-
ment kapłaństwa.  Wspomnienie ustanowienia sakramentu kapłaństwa jest doskonałą spo-
sobnością, aby uczcić tych, których Pan Bóg dał swojemu ludowi jako pasterzy. Szczególnie 
w tym dniu warto docenić kapłańską troskę i służbę, ofiarując za nich modlitwy, a także wy-
rażając słowa uznania i składając życzenia. Po modlitwie po komunii następuje zazwyczaj 
wręczenie kwiatów i upominków kapłanom. Ten dzień to także przypomnienie faktu, że w 
kapłaństwie Chrystusa uczestniczą wszyscy świeccy chrześcijanie. Na mocy chrztu święte-
go każdy z nas jest powołany do realizacji misji kapłańskiej, zgodnie ze swoim stanem życia. 
Owa misja ma spełniać się w dzieleniu się Słowem Bożym i życiu nim, w modlitwie, w dawa-
niu świadectwa własnym życiem. Msza św. ma swoją kolejność i charakter w większości tak 
jak inne msze. Różnice polegają na tym, że śpiew hymnu "Chwała na wysokości Bogu" od-
bywa się w wielu kościołach z towarzyszeniem organów i dzwonków.  
 
 

 

 

                                                                             6 

Po zakończeniu hymnu milkną organy, a dzwonki zostają zastąpione przez drewniane 
kołatki. Instrumenty milczą tak aż do hymnu "Chwała na wysokości Bogu" śpiewanego w 
Wigilię Paschalną. Surowy nastrój, w jakim przebiega dalsza część uroczystości, to zapo-
wiedź zbliżających się wydarzeń Męki Chrystusa. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pań-
skiej kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do ciemnicy. Czyni się to na pamiątkę 
uwięzienia Pana Jezusa. Chociaż w ciemnicy nie wystawia się Najświętszego Sakramen-
tu w monstrancji, to po uroczystościach wielkoczwartkowych wierni zatrzymują się tam na 
adorację. Rozważają wtedyn trwogę konania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym i Jego uwięzie-
nie. Puste tabernakulum, brak światła wiecznej lampki, obnażony obrus to symbole 
opuszczenia Jezusa przez najbliższych i rozebrania Go z szat podczas Męki.  
 
Wielki Piątek 

Wielki Piątek jest przeżywany przez chrześcijan jako dzień 
Męki i Śmierci Jezusa na krzyżu. W wielkopiątkowe przed-
południe organizuje się drogi krzyżowe przechodzące ulica-
mi miejscowości. Szczególnym momentem jest godzina 
piętnasta, o której to, zgodnie z przekazem Ewangelii, umarł 
Jezus. Wierni spotykają się o tej godzinie na nabożeństwie 
drogi krzyżowej lub odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego. Nabożeństwo wielkopiątkowe nie jest Mszą św., cho-
ciaż sprawuje się je przy ołtarzu i w szatach mszalnych. Składa się ono z kilku części.  
 
PROSTRACJA 
  
Jest to postawa leżąca, która wyraża uniżenie przed Bogiem z powodu popełnionych 
grzechów i najgłębszą modlitwę. Kapłan leży krzyżem przed ołtarzem, wierni zaś w tym 
czasie klęczą w milczeniu. 
 
LITURGIA SŁOWA 
  
Czytania biblijne koncentrują się na ofierze Jezusa Chrystusa. 
czytania biblijne koncentrują się na ofierze Jezusa Chrystusa. Najpierw jest odczytywana 
zapowiedź ofiary z Księgi Izajasza, następnie fragment z listu do Hebrajczyków o istocie 
zbawienia dokonanego przez Jezusa. Centralne miejsce liturgii słowa zajmuje opis Męki 
Pańskiej zawarty w Ewangelii Jana. 

 
Potem następuje modlitwa powszechna w uroczystej i rozbudowanej formie. 

 

ADORACJA KRZYŻA  

Centralną częścią jest adoracja krzyża, zajmuje ona to miejsce, które we mszy świętej 
ma liturgia eucharystyczna (po liturgii słowa, przed Komunią świętą) czyli ofiarowanie 
chleba i wina, które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Podczas adoracji ukazuje się 
krzyż jako znak zbawienia. Następnie wszyscy oddają cześć krzyżowi przez ucałowanie 
go. Od liturgii wielkopiątkowej aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej krzyż odbiera cześć 
równą Najświętszej Eucharystii. 

KOMUNIA ŚWIĘTA 

 

Rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek, ponieważ Liturgia Męki 
Pańskiej nie jest mszą świętą. Podczas komunii nakrywa się obrusem ołtarz oraz ustawia 
świece i mszał. Po komunii wszystko zostaje zabrane. 
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GRÓB PAŃSKI 

Na zakończenie nabożeństwa przenosi się Najświętszy Sakrament w monstrancji do Boże-
go Grobu. Monstrancja otulona jest białym welonem, jakby śmiertelnym całunem. Zwyczaj 
budowania Bożego Grobu znany jest w Polsce od XIII wieku, do dziś jest stałym elemen-
tem religijnej tradycji. Wystrój Grobów Pańskich nabrał u nas patriotycznego charakteru, 
gdyż dekoracje nawiązują do aktualnej sytuacji narodu. Godny podkreślenia jest zwyczaj 
organizowania przy grobie straży, w co angażują się różne formacje mundurowe, w szcze-
gólności strażacy. Podczas adoracji przy Grobie Pańskim można modlić się, śpiewając 
Gorzkie żale, rozważając Mękę Chrystusa opisaną w Ewangeliach lub zawartą  w stacjach 
drogi krzyżowej albo omówić np. Litanię do Krwi Chrystusa. Wieczorem pod przewodnic-
twem papieża odbywa się Droga krzyżowa w rzymskim Koloseum. 

Wielka Sobota        

W tym dniu Kościół milczy - jest to czas wielkiej ciszy, skupienia i czuwania przy Grobie 
Pańskim. Zachęca się jedynie do tego, aby wraz wiernymi celebrować Godzinę Czytań i 
Jutrznię, czyli modlitwy brewiarzowe, będące liturgiczną modlitwą całego Kościoła. W tym 
dniu kontynuujemy adorację Najświętszego Sakramentu wystawionego w Grobie Pańskim, 
rozważamy Mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani. Wielka Sobota jest 
także dniem oczekiwania na bliskie już Zmartwychwstanie Jezusa. 
W Polsce i niektórych sąsiednich krajach tradycyjnie wierni przynoszą w tym dniu w ko-
szach potrawy wielkanocne, aby je poświęcić albo zapraszają kapłana do domostwa, gdzie 
poświęcony zostaje stół z potrawami. Święconkę (święcone) spożywa się podczas uroczy-
stego śniadania wielkanocnego.  

Do pobłogosławienia przynosi się następujące pokarmy:  
* jajka - symbol nowego życia; 
*chleb - symbol Ciała Chrystusa i chleba, który Zmartwychwstały oraz dwaj uczniowie spo-
żywali w Emaus, a także tego, który Jezus przygotował dla swoich uczniów na brzegu Je-
ziora Galilejskiego; 
*baranka z masła, ciasta, cukru lub czekolady z chorągiewką wielkanocną - symbol Chry-
stusa zabitego i zmartwychwstałego; 
*wędliny i mięsa - symbol baranka paschalego; 
*sól - symbol ochrony przed zepsuciem, oczyszczenia i prawdy; 
*chrzan - symbol siły fizycznej; 
*ciasta, zwłaszcza drożdżowe, baby wielkanocne, mazurki i pierniki - symbol święta i rado-
ści wielkanocnej, przeciwieństwa zakończonego postu. 

 
Trzeba pamiętać, że błogosławienie pokarmów jest obrzędem drugorzędnym w stosunku 
do wszystkich nabożeństw Triduum Paschalnego. Nie zastępuje ono żadnego z nich i jest 
absolutnie niewystarczające do właściwego przeżycia tych najważniejszych dni. 

Wigilia Paschalna 

 
Wieczorem tego dnia rozpoczynamy już świąteczny obchód. Tak więc Wigilia Paschalna 
otwiera obchód Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa. Chociaż rozpoczyna się ją lub 
sprawuje w całości w sobotę po zapadnięciu zmroku, nie należy Wigilii Paschalnej nazy-
wać obrzędami Wielkiej Soboty. Liturgia tej nocy składa się z kilku części: 
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LITURGIA ŚWIATŁA 

Wierni gromadzą się na zewnątrz kościoła, gdzie kapłan święci ogień. Następnie przygo-
towuje się i zapala Paschał, świecę symbolizującą Chrystusa zmartwychwstałego.  
W uroczystej procesji wnosi się Paschał do mrocznego kościoła. Podczas procesji trzy-
krotnie śpiewa się aklamacje "Światło Chrystusa! Bogu niech będą dzięki!" i wszystkim,  
którzy uczestniczą w liturgii przekazuje się ogień płonący na Paschale.Dzięki temu mrok  
zostaje rozproszony.Ten znak jest wyrazem rozlewającego się zbawienia. Obrzęd światła 
kończy się uroczystą i radosną pieśnią "Exultet"( ogłasza ona zwycięstwo Syna Bożego 
nad śmiercią i zaprasza do wielkanocnej radości). 

  
LITURGIA SŁOWA 

 
Jest bardzo rozbudowana i może obejmować aż siedem czytań ze Starego Testamentu i 
dwa z Nowego Testamentu.Podczas liturgii jest opowiedziana cała historia zbawienia: od 
stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone, 
dalej proroctwa zapowiadające przyjście Jezusa, aż do Ewangelii o Jego Zmartwych-
wstanie. Pomiędzy czytaniami śpiewa się hymn "Chwała na wysokości Bogu", znów przy 
akompaniamencie organów i z towarzyszeniem dzwonków. Przed Ewangelią rozbrzmie-
wa uroczyste "Alleluja"", którego nie śpiewano przez cały okres Wielkiego Postu. 

  
LITURGIA CHRZCIELNA 

 
Uroczyście dokonuje się pobłogosławienia wody, która będzie wykorzystywana przede 
wszystkim do chrztu. Niekiedy podczas Wigilii Paschalnej dokonuje się wprowadzenia 
nowych członków do wspólnoty Kościoła. Czyni się to przez udzielenie katechuimenom 
sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrztu, bierzmowania, Eucharystii). 
Obecnie jednak najczęściej chrzci się dzieci. Wigilia Paschalna jest najbardziej odpo-
wiednim momentem do udzielenia tych sakramentów, ponieważ przez nie zostajemy 
zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oraz wszczepuieni we wspól-
notę Kościoła. Następnie wszyscy obecni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne i zostają 
pokropieni wodą. 

 
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

  

Szczytem Wigilii Paschalnej jest Eucharystia, najpełniejsze uobecnienie Śmierci i Zmar-
twychwstania Chrystusa. Przyjęcie komunii świętej jest momentem pełnego uczestnictwa 
w tych wydarzeniach.   

PROCESJA REZUREKCYJNA 

Wigilia Paschalna może kończyć się procesją rezurekcyjną (resurrectio łac. oznacza 
zmartwychwstanie) naokoło kościoła. Procesja ta ogłasza świtu, że Jezus Zmartwych-
wstał. Ze względów praktycznych procesję rezurekcyjną można przenieść na godziny 
poranne. Odprawia się ją wtedy przed pierwszą Mszą świętą. Jest to uroczysta procesja 
z Najświętszym Sakramentem. Ksiądz trzykrotnym śpiewem oznajmia zmartwychwstanie 
Chrystusa. Idący w procesji ministranci niosą krzyż i figurę Zmartwychwstałego, kapłan 
zaś trzyma przed sobą monstrancję z Hostią. Tradycyjna procesja okrążała od zewnątrz 
kościół. Procesja kończy się odśpiewaniem dziękczynnego hymnu. Po procesji w prezbi-
terium ustawia się krzyż z zawieszoną na nim czerwoną stuła i figurkę Chrystusa Zmar-
twychwstałego. 
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NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
Ostatni dzień Triduum Paschalnego pełen jest 
wielkanocnej radości, u której podstaw odnajdu-
jemy cud zmartwychwstania. Triduum Paschal-
ne dobiega końca po odprawieniu wieczornych 
nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania Pań-
skiego, zwanej też I niedzielą wielkanocną 

Kraków, 10 czerwca 1987 

Słowo do młodzieży zgromadzonej 
przed siedzibą arcybiskupa 
 
 
 
„Weź nas z sobą”. Oczywiście, nie mam dla was biletu 
lotniczego ani żadnego innego, ale od początku, od 78 
roku was z sobą zabrałem i bardzo was z sobą tam 
mam 1. I nie ma tam dnia, żebyście nie byli ze mną. 
Zresztą tak się młodzi na całym świecie przyzwyczaili 
— prawdopodobnie wyście ich tak napuścili, że gdzie papież przyjedzie, tam pierwsi pchają 
się do niego. Ja się z tego bardzo cieszę, i jest to jakiś dalszy ciąg tego „weź nas z sobą”. 
Gdybym nie nauczył się być z wami — dawniej, ale tego się nie da zapomnieć — gdybym 
nie nauczył się, co to znaczy być młodym, jakie to piękne i jakie to trudne, to prawdopodob-
nie bym nie potrafił i nie ciągnęliby mnie tak wszędzie za sutannę: „chodź, zostań z nami”. 
Ja się tego tutaj nauczyłem, w Polsce się tego nauczyłem od was. Nie od was, bo wyście 
mieli wtedy za mało lat, ale od takich, jak wy, od waszych wtedy rówieśników, którzy już 
dzisiaj nie są młodzieżą, tak jak wy nią jesteście.” 
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„Urok młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego „ja”. 
To wewnętrzne „ja” jest bardzo bogate, bogate w możliwości w jednym i w drugim 
kierunku, w kierunku dobra i w kierunku zła. W jednym i w drugim kierunku. I w tym 
miejscu znajduje się rozwiązanie na całe życie. Oczywiście, że do tego rozwiązania 
należą jeszcze tak zwane warunki zewnętrzne, które są nieodzowne, które się mu-
szą znaleźć. Jeżeli społeczeństwo myśli o swojej przyszłości, to musi myśleć 
o warunkach życia dla swojej młodzieży. Ja tu nie chcę nikogo pouczać, ale to jest 
w hierarchii spraw jeżeli nie punkt pierwszy, to jeden z pierwszych. Warunki życia 
dla młodzieży, warunki życia, warunki rozwoju. Równocześnie to jeszcze nie jest 
wszystko, bo mogą być najlepsze warunki i nic z tego nie wychodzi. Nawet czasem 
jest tak, że jak są za dobre warunki, to one więcej przeszkadzają, aniżeli pomagają. 
Warunki muszą być tak w sam raz, żeby człowiek mógł się rozwijać. Ale żeby mu-
siał wkładać w to wszystko siebie, żeby mógł i musiał równocześnie. Kiedy mówię: 
„mógł”, to znaczy żeby miał warunki; kiedy mówię: „musiał”, to mam na myśli powin-
ność wewnętrzną. Napisałem mianowicie takie zdanie, że wolności nigdy nie można 
posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać. 
Wolność jest właściwością człowieka, Bóg go stworzył wolnym. Stworzył go wolnym, 
dał mu wolną wolę bez względu na konsekwencje. Człowiek źle użył wolności, którą 
Bóg mu dał, ale Bóg stworzył go wolnym i absolutnie nie wycofa się z tego. Zapłacił 
za swój dar, zapłacił sam za swój dar. To, czym my teraz żyjemy przez Kongres 
Eucharystyczny, Eucharystia, wciąż nam przecież o tym przypomina, jak Bóg zapła-
cił za swój dar, dar wolności dany człowiekowi. Ale daru nie cofnął i nie cofnie. Więc 
wolność jest wymiarem bytu człowieka, wymiarem bytu osobowego i wymiarem bytu 
wspólnotowego. Myślę, że całe dzisiejsze pokolenie Polaków, wszyscy, którzy do 
niego należą, wszyscy, bez wyjątku, muszą sobie postawić ten problem. Nie można 
od niego uciekać, nie można uważać, że jest on załatwiony. Trzeba sobie stawiać 
ten problem uczciwie. Bóg człowieka uczynił wolnym nie dla swawoli, to też praw-
da.” Myśmy kiedyś w przeszłości, my Polacy, nasi praojcowie, zawinili, zawinili wo-
bec wolności. Nazywaliśmy to „złotą wolnością”, a okazała się zmurszałą! Ale na 
pewno to pokolenie, które już przeszło, które ma za sobą wiek dziewiętnasty 
i weszło w wiek dwudziesty, które przeżyło początek niepodległości nowej, pokole-
nie przy końcu tego stulecia musi sobie na nowo stawiać sprawę wolności. I to jest 
zadanie, przed którym się nikt nie może cofnąć. Wszyscy są do tego zobowiązani 
przez sam fakt, że należą do tej wspólnoty, do tego narodu. I jest tutaj potrzebny 
bardzo aktywny udział Kościoła, bo Kościół ma w tej dziedzinie szczególne do-
świadczenie. Ma szczególną świadomość tego, co to jest wolność. 
Wolność jest darem Bożym.” 
„Nie może być zdrowego społeczeństwa, jeżeli w nim sprawa wolności, wolności 
osobowej, wolności wspólnotowej, wolności narodowej nie jest rozwiązana do koń-
ca, uczciwie, z pełnym poczuciem odpowiedzialności. Wystarczy na dzisiaj, na tę 
gawędę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pobłogosławię was na dobra-
noc...” 
Cytaty papieskie:              
Ogromna miłość do Maryi: 
• „Matka Boża znalazła miejsce we wszystkich zakamarkach polskiego chrześcijań-
stwa. Jej Obraz Jasnogórski stał się jakby znakiem rozpoznawczym. Po tym obrazie 
rozpoznajemy siebie w dalekim świecie, na różnych emigracjach.” 
• „Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma pra-
wo do miłości szczególnej.” 

Zebrała: A. Trojanowska 
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Zaczarowane koło zaprzeczeń – jak je zatrzymać 
Żona powinna szukać pomocy dla samej siebie, żeby wyleczyć się z własnego lęku, depresji, 
goryczy i innych niszczących emocji, które istnieją w osobie żyjącej w małżeństwie z alkoholi-
kiem. Gdy żona staje się zdolna do zmian, może to także wpłynąć na sposób picia alkoholika, 
w wielu przypadkach doprowadzić do tego, że mąż podejmie leczenie. Niewielu jest mężów, 
którzy są w stanie znieść taką drastyczną zmianę w żonach bez równie drastycznej zmiany w 
sobie. Jednak takiej korzystnej zmiany nie można zagwarantować. Wiele żon szuka jakiejkol-
wiek pomocy, ale często zaniedbują one realizację programu, kiedy problemy małżeńskie nie 
zostają  natychmiast rozwiązane. Ażeby uniknąć krzywdy dzieci, żona musi szukać pomocy 
poza kręgiem rodziny i przyjaciół. Kiedy odgrywa rolę prowokatora, dzieci często znajdują się w 
rozterce między chorym ojcem i chorą matką.  Żona, która szuka pomocy i znajduje ją w odpo-
wiednim czasie, może zapobiec wielu krzywdom, których mogą doznać jej dzieci i znaleźć no-
we metody postępowania. Pomoże w ten sposób w otwarciu drogi do zdrowienia męża, a szan-
sa podjęcia leczenia przez męża jest o wiele większa, kiedy żona szuka pomocy dla samej 
siebie i kiedy z tej pomocy stale korzysta. Bardzo ważne są także zasady moralne. Nikt nie ma 
prawa odgrywać roli Boga i wymagać, aby ktokolwiek zaprzestał picia. Przeciwieństwo jest rów-
nie prawdziwe, alkoholik może w dalszym ciągu postępować jak bożek – dyktować każdemu, 
co ma robić, kiedy sam robi co chce, ponieważ wspierający zespół aktorów mu w tym pomaga. 
Żona ma moralne prawo odmówić mężowi, który zachowuje się jakby był bogiem, wymagają-
cym, ażeby każde jego życzenie i przykazanie było spełnione. W praktyce nie można wiele 
mężowi powiedzieć, ponieważ odmawia słuchania argumentów. Jedynym sposobem zakomuni-
kowania mu tego, co się naprawdę myśli, jest nauczenie się, jak uwolnić się od jego kontroli 
i dyktatury. Niezależność taka może być praktykowana w milczeniu i nie ma potrzeby mówić o 
niej głośno. Prawdziwą informacją  dla żony jest to, co jej mąż robi, a nie to, co mówi. Podobnie 
ona musi nauczyć się przekazywania informacji przez zmianę swego postępowania. W okresie 
długiej kuracji żonie mogą przeszkadzać dwie rzeczy: Ustosunkowanie się jej męża do jej no-
wej roli może się wahać od niezadowolenia do wyraźnych pogróżek, a nawet brutalności Obo-
wiązki w domu, szczególnie, jeżeli są małe dzieci, utrudniają żonie uczęszczanie na zebrania 
jej grupy, wizyty u doradcy lub terapię w ciągu dnia. Wieczorem niewielu mężów, czynnych 
alkoholików, zgadza się na przejęcie opieki nad dziećmi, aby żona mogła pójść na spotkanie 
Al-Anon. Nie powinno się obarczać ich taką odpowiedzialnością, w czasie kiedy piją. Kiedy 
ludzie pobierają się w przeciętnym wieku,, często choroba nie jest jeszcze rozwinięta. Nato-
miast, gdy się rozwinie, żona jest pierwszą osobą, która znajdzie się w zaczarowanym kole 
zaprzeczeń alkoholika. Dopiero wiele lat później wybawca i ofiara zaczynają grać swoje role. 
Jeżeli kuracja ma być podjęta, zanim choroba rozwinie się w pełni, żona pierwsza musi podjąć 
starania. Obecnie większość ludzi, nie wyłączając osób zajmujących się alkoholizmem zawodo-
wo, nie traktuje alkoholizmu jako choroby, dopóki nie rozwinie się ona w całkowitą zależność i 
nie przejdzie w stan chroniczny. Dlatego żona znajduje się w roli pionierki w szukaniu pomocy. 
Jeżeli ksiądz potępia picie, będzie się wstydziła do niego zwrócić. Jeżeli lekarz nie rozpozna 
alkoholizmu w jego początkowej fazie – pomoc medyczna jest niemożliwa. Kiedy sytuacja sta-
nie się trudna do zniesienia, żona zwraca się o pomoc do adwokata, który może proponować 
separację lub rozwód, jako jedyny sposób rozwiązania problemów. Wzmaga to jej poczucie 
beznadziejności i przeraża perspektywą możliwych cierpień i kłopotów. Dlatego większość żon 
pozostaje w zaczarowanym kole zaprzeczeń, albo powraca do tego koła wkrótce po próbie 
wyrwania się z jego mocy. Dopóki w naszej kulturze picia i życiu towarzyskim nie zmienią się w 
drastyczny sposób obyczaje picia oraz nastawienie do alkoholizmu, członek rodziny, który pra-
gnie zapoczątkować kurację chorego musi zrozumieć, że będzie to bardzo długa i uciążliwa 
droga. Jeżeli jednak żona, czy też inny członek rodziny naprawdę pragnie brać udział w cotygo-
dniowych spotkaniach grup Al-Anon, czy też innych formach pomocy, jeżeli jest gotowy konty-
nuować to przez okres sześciu miesięcy, zmiany mogą nastąpić nie tylko w jego własnym ży-
ciu, ale często także w życiu i postępowaniu alkoholika. 
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Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Spółdzielczy „Mazowsze”, oddział w Radzanowie, nr 03 9042 1013 
0130 4819 2000 0020 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    
Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu kwietniu 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w 
sobotę na godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 

- ze Stróżewka, II część /od Państwa Lichniaków do skrzyżowania/ na 2 kwietnia,  

- ze Stróżewka, III część /od skrzyżowania, cała ulica aż do Państwa Plewińskic-
h/ na 9 kwietnia,  

- ze Stróżewko, IV część, tzw. działki, na 16 kwietnia,  

- ze Stróżewka, V część, osiedle Dom Polski na 22 lub 23 kwietnia /termin do 
uzgodnienia/, 

- Stróżewko-Stare Boryszewo nr 46-72 na 30 kwietnia,  

- z ul. Mazowieckiej /od firmy p. Tucholskiego  do Państwa Jankowskich do 
końca/ na 7 maja, 

- rodzice dzieci komunijnych na 14 maja, 

Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję 
sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko proboszcza. 
Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  
Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszystkim - 
BÓG ZAPŁAĆ. 

Rekolekcje wielkopostne w dniach 15—17 kwietnia poprowadzi ks. dr W. Piętka. 
Artykuł wprowadzający do wielkopostnych zamyśleń na pierwszej stronie gazet-
ki. Zapraszam na rekolekcje. 

Gdyby ktoś z Parafian nie brał udziału w rekolekcjach wielkopostnych z różnych 
powodów, dlatego zapraszam w Wielki Piątek do skorzystania z sakramentu 
pokuty. W Wielki Piątek od godz. 800 odwiedziny u chorych. W Wielką Sobotę od 
1300 - błogosławieństwo święconki (co godzina). Podczas wizyty w świątyni 
spróbujmy na chwilę zatrzymać się przy Grobie Pana Jezusa. POMÓDLMY SIĘ 
DO JEZUSA!!! W Wielki Piątek i Sobotę kościół otwarty do 2100.  
Zapraszam WSZYSTKICH PARAFIAN, a szczególnie siostry zakonne, asystę, 
chór parafialny, Kółko Żywego Różańca, lektorów, ministrantów i Ochotniczą 
Straż z Rogozina przy wsparciu NASZEGO RYCERZA do udziału w liturgii Tri-
duum Paschalnego.  

Ks. Proboszcz 


