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Pismo bezpłatne  

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył 
I wstał tak lekko z grobu, 
że na twarzach straży 
Nie było widać lęku i zdumienia 
Może nie zobaczyli nawet, 
że się świat odmienia  
    Bóg zmartwychwstał, 
    odwalił groby naszych domów 
    Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było 
    I nie przepuścił tej nocy nikomu 
    Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą 
Bóg zmartwychwstał, 
odwalił groby naszych domów 
Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli 
Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli 

Bóg odrzucił ten kamień 

Ernest Bryll 

 Najserdeczniejsze życzenia  rodzinnych i zdrowych,  

radosnych i wiosennych, rozjaśnionych słowami  

Chrystusa „Pokój Wam”,  Świąt Wielkiej Nocy  

           życzy 

       ks. dr Janusz Wiśniewski  

                     /proboszcz/  
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 Nie ma chyba osoby interesującej się choć trochę katolicyzmem, która nie 
znałaby, choć z grubsza, biografii świętej siostry Faustyny (Heleny) Kowalskiej. 
Urodziła się w 1905 r. w biednej, rolniczej, wielodzietnej rodzinie. Mając 14 

lat, musiała iść do pracy i przez blisko sześć lat pracowała w kilku domach 
jako służąca, pomoc domowa, opiekunka do dzieci (kochana przez te dzieci, któ-
re nie tylko zaganiała do pobożnych praktyk, ale też bawiła wspaniale opowia-
danymi bajkami i pomysłowymi grami). Od wczesnego dzieciństwa, jeszcze 
jako do paroletniej dziewczynki, Bóg mówił do niej bezpośrednio, w natchnie-

niach, intuicjach, widzeniach. Dla niej od samego początku Bóg nie był ideą, 
eterycznym majestatem, groźnym sędzią – był Osobą. Kimś, kogo – jasne – czci 
się, ale z kim po prostu się rozmawia. Na którego słowa i wskazówki się reagu-
je, a nie udaje, że nic się nie widziało, nie słyszało. 
Stać się wszechświatową głosicielką miłosierdzia Bożego 

 Helena (a później Faustyna) przez całe swoje życie, zanurzona po uszy w 
tej relacji, dokonywała wyborów, na które bez Jego inspiracji nie byłaby w sta-
nie sobie pozwolić. Sto lat temu mieliśmy społeczeństwo dużo bardziej kastowe 
niż dziś, a ona – dziewczyna z nizin – zupełnie bez planu jedzie do obcej sobie 
Warszawy, idzie do wskazanego (w widzeniu, a raczej w „słyszeniu”) księdza, 
ten wysyła ją do ludzi, u których jest w stanie zarobić na posag, bez którego nie 
przyjmą jej do klasztoru, który też Bóg wskazał jej palcem. Później przez ponad 
dziesięć lat cierpliwie słucha kolejnych pomysłów Pana Jezusa, który każe jej -
kucharce, ogrodniczce, bieliźniarce, klasztornemu popychadłu - stać się 
wszechświatową głosicielką miłosierdzia Bożego, apelować o ustanowienie 
Święta Bożego Miłosierdzia, które przypominałoby ludziom, że bez względu na 
to, jak rozległa jest otchłań ludzkiej słabości, Bóg jest od niej większy i wystar-
czy jeden akt woli, by natychmiast zapomniał wszystkie nasze grzechy, odbudo-
wał więź, dał człowiekowi zupełnie nowe życie.  
Bóg na CIEBIE czeka! TERAZ! JUŻ! 

 Przecież Jezus mógł do tej roboty wybrać dowolnego profesora teologii 
(jednego z nich, księdza Michała Sopoćkę, dziś błogosławionego, uczynił co 
prawda spowiednikiem i kimś w rodzaju sekretarza i wydawcy siostry Faustyny, 
ale to jednak z nią rozmawiał tak bezpośrednio, nie z nim), kardynała czy innego 
kościelnego celebrytę. A wybrał ją, ledwo gramotną, ale niezwykle trzeźwą i 
konkretną dziewczynę i kazał iść i zapalać cały świat wezwaniem: „Bóg na 
CIEBIE czeka! TERAZ! JUŻ!”.  
Kluczem do wszystkich zamkniętych drzwi jest ufność 
Przede wszystkim wspomniany fundament: osobowa, realna relacja z Bogiem, 
któremu zależy, który czuje, który sam nie wie już, co ma zrobić, żeby ludzie 
wreszcie zechcieli odpowiedzieć na oferowaną im za darmo miłość, przyjaźń, 
wsparcie. /c.d.s.3/ 

Siostra Faustyna i Miłosierdzie Boże 
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Jest doświadczenie opuszczenia, ciemności, bólu, tak dobrze znajome wszyst-
kim, którzy idąc za Chrystusem prędzej czy później muszą nauczyć się, że (…) 
jest Boża hierarchia spraw i wartości, w której - jak się okazuje - pogardzana i 
wyśmiewana siostra ogrodniczka i sprzedawczyni chleba z zakonnej piekarni, 
stoi o całe pół nieba wyżej niż zastępy szlachetnie urodzonych zakonnic 
(Faustynę przypisano do drugiej kategorii sióstr, tych przeznaczonych do 
prac fizycznych, pierwsza kategoria, „siostry dyrektorki”, pracowała wycho-
wawczo i intelektualnie, takie to były czasy), biskupów czy prezydentów, o któ-
rych nie pamięta dziś nikt z milionów ludzi, którzy rocznie z całego świata cią-
gną do Krakowa, by pomodlić się przy grobie Faustyny.  
Osobiste wstawiennictwo Karola Wojtyły 

Faustyna nie dożyła założenia przepowiadanego przez siebie zakonu, ustanowie-
nia święta (oraz zapowiadanej wojny). Mało tego, po jej śmierci wszystkie zwią-
zane z nią przesłania trafiły na kościelny indeks; spora część sióstr zeznających 
w procesie beatyfikacyjnym Faustyny przyznawać się będzie do zaskoczenia: 
proszę bardzo, nam się wydawała taka nijaka, pospolita, taka prostaczka, a tu 

masz – święta). (…) 
Tytani w czasach obłędu 

Kiedyś przykuł moją uwagę znamienny fakt: dokładnie w tym czasie, gdy w 
początkach XX wieku Europa zdaje się wspinać na szczyty obłędu, wydaje z 
siebie Stalina, Hitlera, najbardziej zbrodnicze ideologie, które pochłoną miliony 
ofiar, Pan Bóg ratuje ten świat jak może. Karol Wojtyła, Edyta Stein, Matka 

Teresa, siostra Faustyna, brat Roger i tylu innych tytanów, którzy będą przy-
pominać, że człowiek zawsze ma wybór, w zamarzającym świecie będą przycią-
gać niczym promienniki dobra. 
Żeby się więcej Panu Jezusowi podobać 
Siostra Faustyna (…) potrafiła byc wcale nie być łatwa w swoim dzikim, świę-
tym uporze, chęci zrealizowania każdego zadania i każdej pobożnej praktyki 
„żeby się więcej Panu Jezusowi podobać”. Siostra Faustyna z pewnością wie-
działa jedną rzecz: polem, na którym mamy walczyć o niebo (a co innego, Bo-
giem a prawdą, mamy tu na ziemi do roboty) jest szara codzienność. W jednym 
ze swoich widzeń s. Faustyna, idąc w stronę ołtarza była bita, popychana, wy-
szydzana i opluwana przez wszystkich, po czym – gdy już do niego doszła – owi 
wszyscy natychmiast zaczęli ją chwalić i błagać (zaprawdę rację miał ks. A.  
Pronzato w swoim słynnym zdaniu: „Najpierw kamienujemy proroków, a póź-
niej z tych samych kamieni budujemy im pomniki”). To wtedy Jezus zapowie-
dział jej, że będzie mogła rozdawać łaski według własnej fantazji i przekonania 
(„Czyń, co chcesz, rozdawaj łaski jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz”). 
Dlaczego by z tego nie skorzystać? 

Szymona Hołowni dla www.aletei .pl 
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 Kościół dzisiaj powtarza, śpiewa, woła: «Jezus zmartwychwstał!». Ale co 
się stało? Piotr, Jan, kobiety udali się do grobu, a był pusty, nie było Go tam. 
Szli tam z sercem zamkniętym ze smutku, smutku spowodowanego przegraną: 
Nauczyciel, ich Nauczyciel, Ten, którego tak bardzo kochali, został stracony, nie 
żyje. A ze śmierci się nie powraca. To jest porażka, to jest droga klęski, droga do 
grobu. Lecz anioł mówi im: «Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał». 
 To jest pierwsza wiadomość: «zmartwychwstał». A potem zmieszanie, 
zamknięte serce, ukazywanie się. Uczniowie pozostali zamknięci w Wieczerniku 
przez cały dzień, gdyż bali się, że przydarzy się im to samo, co stało się z Jezu-
sem. I Kościół nie przestaje powtarzać nam w naszych porażkach, naszym za-
mkniętym i zalęknionym sercom: «Zatrzymaj się, Pan zmartwychwstał». Lecz 
jeśli Pan zmartwychwstał, to dlaczego dzieje się to wszystko? Dlaczego jest tak 
wiele nieszczęść, chorób, handel ludźmi, przemyt ludzi, wojny, zniszczenia, 
okaleczenia, zemsty, nienawiść? Gdzie jest Pan? 
 Zadzwoniłem do ciężko chorego młodzieńca, wykształconego - jest inży-
nierem, i rozmawiając z nim, by dać mu znak wiary, powiedziałem: «Nie da się 
wyjaśnić tego, co ci się przydarza. Spójrz na Jezusa na krzyżu, Bóg dopuścił to 
wobec swojego Syna, i nie ma innego wyjaśnienia». A on mi odpowiedział: 
«Tak, ale zapytał Syna, i Syn odpowiedział ‘tak'. Mnie nie zapytano, czy tego 
chcę». To nas wzrusza, nikogo z nas nie zapytano: «Czy jesteś zadowolony z 
tego, co się dzieje w świecie? Czy jesteś gotowy nieść dalej ten krzyż?». I krzyż 
trwa nadal, a wiara w Jezusa słabnie. Dzisiaj Kościół nadal nam mówi: 
«Zatrzymaj się, Jezus zmartwychwstał». To jest piękne, ale nie jest tym, lecz 
czymś więcej: jest tajemnicą odrzuconego kamienia, który staje się fundamen-
tem naszej egzystencji. 
 W tej kulturze odrzucania, w której to, co nie jest przydatne, staje się 
przedmiotem do wyrzucenia po użyciu, w której to, co niepotrzebne, zostaje wy-
rzucone, tamten kamień - Jezus - jest odrzucony, ale staje się źródłem życia. 
Także my, kamyki na ziemi, na tej ziemi bólu, tragedii, dzięki wierze w Chry-
stusa zmartwychwstałego mamy poczucie sensu pośród licznych katastrof. Sen-
su patrzenia dalej, sensu powiedzenia: «Spójrz przed siebie, nie zamykaj się. Ty, 
mały kamyk, masz sens w życiu, ponieważ jesteś kamyczkiem przy tamtym Ka-
mieniu, owym Kamieniu, który odrzuciła przewrotność grzechu». Pomyślmy 
chwilę, niech każdy z nas pomyśli - o codziennych problemach, o chorobach, 
które nas dotknęły lub na które cierpi ktoś z naszych krewnych; pomyślmy o 
wojnach, o ludzkich tragediach i po prostu, pokornym głosem, bez kwiatów, w 
samotności przed Bogiem, wobec siebie powiedzmy: «Nie rozumiem tego, ale 
jestem pewien, że Chrystus zmartwychwstał, i ja na to postawiłem». Bracia i 
siostry, wracajcie dzisiaj do domu, powtarzając w sercu: «Chrystus zmartwych-
wstał». Na podstawie www.opoka.org.pl M. Piotrowska  

Tajemnica odrzuconego kamienia, papież Franciszek 
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 Postanowienie wstąpienia do zakonu jezuitów i służenie całym sobą Panu 
Bogu było u Stanisława tak silne, że gotów był stawić czoła wszystkim przeciw-
nościom. Jego mottem życiowym stały się słowa „do wyższych rzeczy zostałem 
stworzony”. 
 Dnia 10 sierpnia 1567 roku, w niedzielę po porannej Mszy św., ubrany w 
ubogie szaty i z kijem w ręku udał się w długą drogę, która okazała się drogą do 
świętości. Zostawił list, w którym tłumaczył motywy swojej decyzji. Zrezygno-
wał z bogactwa i honorów, naraził się na gniew ojca, który zorganizował pościg 
za nieposłusznym synem. Jednak żebracze szaty, w które był przyodziany uchro-
niły go przed rozpoznaniem. 
 Stanisław udał się do Augsburga, następnie do Dylingi, mając nadzieję, że 
zostanie przyjęty przez prowincjała Jezuitów w Niemczech, Ojca Piotra Kani-
zjusza, późniejszego świętego.  Został tam przez krótki czas. Poddano chłopca 
próbie pokory. Sprzątał pokoje, pomagał w kuchni. Robił rzeczy, które w jego 
rodzinnym szlacheckim domu wykonywali służący. 
 Stamtąd został odesłany z listem polecającym do Rzymu, do samego ge-
nerała Ojców Jezuitów. W drodze towarzyszyli mu dwaj młodzi jezuici. Dotarli 
tam 28 października 1567 roku. Generał zakonu, Franciszek Borgiasz przyjął 
Stanisława do nowicjatu. Było to przeżycie i wielkie szczęście dla młodego 
Kostki. Z radością i zapałem modlił się, pomagał w pracach domowych i w szpi-
talu. We wszystkim był solidny i sumienny, wszędzie spotykał się z życzliwo-
ścią i sympatią. 
 W lipcu 1568 roku na skutek wielkich upałów, Stanisław ciężko zachoro-
wał. Czuł, że zbliża się koniec jego ziemskiej wędrówki, o czym mówił głośno i 
bez lęku. Odszedł do Pana 15 sierpnia 1568 roku, w dniu Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w wieku osiemnastu lat. Stanisława Kostkę już w mo-
mencie śmierci uznano za świętego. Potwierdziło to otwarcie w 1600 roku trum-
ny z jego szczątkami, które były w nienaruszonym stanie. 
 Kościół ogłosił go błogosławionym w 1605 roku, a do świętości wyniósł 
go papież Benedykt XIII w 1726 roku. Kaplica z grobem św. Stanisława Kostki 
znajduje się w kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Do tego miejsca pielgrzy-
mują wierni z całego świata, bardzo często modlił się tam papież Jan Paweł II. 
Mówił o świętym, że „żyjąc krótko, przeżył czasów wiele”. 
 Św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży. Jego młodzieńczy 
zapał w dążeniu do rzeczy wielkich jest ciągle aktualny i może być drogowska-
zem dla wszystkich. On dobrze wykorzystał swój czas… a my?  Zatrzymajmy 
się choć na chwilę i postarajmy się zrobić coś więcej dla Boga i ludzi…. 

B.M. 

Święty Stanisław Kostka  
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Rozpoczynamy kolejny miesiąc – kwiecień. Jak każdy inny miesiąc pe-
łen rocznic historycznych. W kwietniu np. zmarł król Zygmunt Stary(1548), w 
Pradze założono pierwszy w Europie Środkowej uniwersytet (1348), a w War-
szawie wybuchło powstanie w getcie (1943). W kwietniu obchodzimy także ko-
lejną rocznicę założenia wiecznego miasta – Rzymu.  

Jak podaje znana nam legenda, Rzym założył Romulus – jeden z bliźniąt 
ocalonych przez wilczycę. Według rzymskiego historyka Liwiusza (ur. 59 p.n.e, 
zm. 17 n.e.) Wieczne Miasto narodziło się 21 kwietnia 753 r. przed naszą erą, a 
królem został jego założyciel. 

Początkowo mieszkańcy Rzymu byli prostymi pasterzami owiec. Z cza-
sem zajęli się rzemiosłem i handlem z sąsiadami. Czym handlowali? Solą. Han-
del przyniósł nie tylko ogromne zyski, ale również zwiększenie ludności i ogól-
ny rozwój miasta, co w efekcie doprowadziło do powstania ogromnego impe-
rium. Możemy podziwiać starożytnych Rzymian za ich wielkie zwycięstwa, 
podboje, ale najważniejsze jest to, że powołali do istnienia cywilizację i kulturę, 
które przeżyły ich upadek. W tym krótkim tekście postaram się przedstawić co 
zawdzięczamy Rzymianom.  

Byli twórcami pierwszego wyczerpującego systemu prawnego, który 
jest podstawą dzisiejszego prawa, w budownictwie wprowadzili kopuły, stwo-
rzyli kalendarz juliański, który stał się podstawą obowiązującego kalendarza 
gregoriańskiego. Podział administracyjny imperium rzymskiego dał podwaliny 
pod geografię polityczną współczesnej Europy. Londyn jest stolicą Wielkiej 
Brytanii głównie dlatego, że Rzymianie uczynili go stolicą swojej prowincji – 
Brytanii. Rzym przekazał koncepcje wolności i postawy obywatelskiej oraz 
słownictwo, jakim posługuje się współczesna polityka, od senatorów po dyktato-
rów.  W Rzymie stworzono pierwsze oddziały strażackie, mówiąc dzisiejszym 
językiem. A propos języka. Większość europejskich języków czerpie pełnymi 
garściami z łaciny – języka Rzymian. Nawet kształt administracyjny Kościoła 
pochodzi od starożytnych, bowiem to oni swój kraj podzielili na diecezje.  

Wyliczając osiągnięcia Rzymian nie można jednak zapomnieć o lu-
dziach, bo historia to nie tylko wydarzenia, osiągnięcia i wojny, ale przede 
wszystkim konkretne osoby. Warto znać takie osobistości jak Gajusz Juliusz 
Cezar, Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Konstantyn Wielki. Ten ostatni uważany 
jest za pierwszego chrześcijańskiego władcę imperium. W 313 roku wprowadził 
wolność wyznania, co zakończyło prześladowania chrześcijan. Konstantyn całe 
życie był poganinem, zmarł w 337 roku i prawdopodobnie dopiero przed śmier-
cią przyjął chrzest.  

Historia starożytnego Rzymu jest niezwykle interesująca i warto znać ją 
choćby ogólnie, bo to przecież nasze europejskie korzenie.  

O Roma nobilis! O Rzymie dostojny! 

Mariusz  Misiak 
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Naturalne wspomaganie organizmu przechodzi swoje „odrodzenie”. Cho-
ciaż korzenie ziołolecznictwa sięgają starożytności to staropolska kuchnia obfi-
towała w zioła i przyprawy  o właściwościach leczniczych. W związku z nad-
chodzącymi Świętami Wielkiej Nocy warto wzbogacić swoje potrawy o tych 
kilka aromatycznych przypraw, które  korzystnie wpływają przede wszystkim na 
układ trawienny. Są to: anyż, estragon, jałowiec, kminek i pietruszka. Wszystkie 
te przyprawy wspomagają procesy trawienne. Ponadto anyż ma działanie prze-
ciwpasożytnicze, estragon wzmaga wydzielanie soku żołądkowego, jałowiec 
działa moczopędnie i bakteriobójczo, kminek zwalcza drobnoustroje. Pietruszka 
jest cenna  ze względu na wysoką zawartość witaminy C. Wspaniale sprawdza 
się jako świeży dodatek do dań. Świetnie łączy się z czosnkiem i świeżym so-
kiem z cytryny tworząc swego rodzaju pesto. Dodatkowo czosnek wykazuje sil-
ne działanie bakteriobójcze, nazywany jest przecież naturalnym antybiotykiem. 
Dodawanie tych kilku przypraw do swoich dań nie tylko wzbogaci ich smak, ale 
też korzystnie wpłynie na pracę układu trawiennego. Ostrożność  w stosowaniu 
niektórych ziół zalecana jest dla kobiet w ciąży (estragon, jałowiec) i osób z 
chorobami nerek (jałowiec). 
Powyższy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny.  

Joanna Peciakowska 

Staropolska kuchnia w XXI wieku 

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE 
 WIELKANOC, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, ob-
chodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo w dniu ży-
dowskiej Paschy, a od soboru w Nicei (325 r.) w pierwszą niedzielę po pierw-
szej wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody 
religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja i 
msza. W Kościele katolickim zwana rezurekcją, w prawosławnym – jutrznią. W 
tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym, poprzedzone 
składaniem sobie życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i poprze-
dzający ją Wielki Tydzień. Jest czasem radości (symbolizuje ją biały kolor szat 
liturgicznych). Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy 
( ś w i ę c e n i e  p o k a r m ó w ,  p i s a n k i ,  śm i g u s - d y n g u s ) .   
 Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towa-
rzyszy im wiele obrzędów. Po wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle przestrze-
gany – ludzie z niecierpliwością czekali na odmianę. O wielu wielkanocnych 
obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są bardziej rado-
sne. 
Palemki na szczęście 
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną 
lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, /c.d.s.8/ 
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malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórka-
mi. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im 
szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bo-
gactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszka-
nie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 
Świąteczne porządki 
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by 
mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wy-
miatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 
Topienie Judasza 
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, 
zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono 
wielka kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy 
drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano 
„zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwości 
stawało się zadość. 
Wielkie grzechotanie 
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był 
okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasu-
jąc i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzie-
ci w Wielkim Tygodniu grzechotkami. 
Pogrzeb żuru 
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robio-
no „pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał 
się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. 
Wieszanie śledzia 
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym sym-
bolem wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli 
przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że przez sześć 
niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso. 
Święconka 
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego 
dnia poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim zabrak-
nąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, 
że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci 
została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobroby-
tu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezu-
rekcji. Tego dnia święcono też wodę. /c.d.s.9/ 
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Specjalnie dla dziewcząt  
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w 
której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty uro-
dy!  
Wielka Niedziela – dzień radości  
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpią-
cych w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych są-
siadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono 
się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli 
mazurka.  
Lany poniedziałek  
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy do-
skonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego 
dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – 

to nieprędko znalazła męża. Wy-
kupić się można było od oblewa-
nia pisanką – stąd każda panna 
starała się, by jej kraszanka była 
najpiękniejsza. Chłopak, wręcza-
jąc tego dnia pannie pisankę, da-
wał jej do zrozumienia, że mu się 
podoba.   
Szukanie zajączka  
Wyrazem wielkanocnej radości 
rodziny może być po zakończeniu 
śniadania, wspólna zabawa – 
zwana szukaniem zajączka, czyli 
małej niespodzianki dla każdego. 
Wielkanocne jajo  
Jajo – króluje na wielkanocnym 

stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święco-
nym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali 
swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i 
Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie za-
przestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”. Czer-
wone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem 
serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie ko-
nieczne dla odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i 
witaminy. Ma około 100 kalorii.   
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MSZE ŚWIĘTE: 

Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  
(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 
godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
godz. 1800 Msza św. /spowiedź przed Mszą św./ 
NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 18 00 
Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w okre-
sie letnim: kwiecień - listopad/ 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczor-
nej mszy św. ok. 1830,  
Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 
Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu przed Mszą św. o godz. 1115 
Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 
Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 
Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  
(dla dzieci i młodzieży w poniedziałek) 
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 
SPOTKANIA:  

Grupa biblijno-liturgiczna - ostatni środa miesiąca o godz. 1900  
Ministranci - sobota o godz. 1400  
Chór parafialny - czwartek o godz. 1730   
Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  
Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  
Schola - piątki o  godz.1830  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  
Kancelaria: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   
Tel. plebania - 507 119 511 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

Dobrym Samarytaninem jest każdy i każda  z nas! Z powołania! Z 
obowiązku! Dobry Samarytanin żyje miłosierdziem. 
Złote myśli 

Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowie-
ka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest 
ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje.  
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Zwracam się do naszych Parafian w imieniu Państwa Katarzyny i Michała Ol-
kuskich o przekazanie 1% swojego podatku na leczenie i terapię syna Piotr-

ka. Piotrek od 2013 r. choruje na autyzm. Zebrane środki w dużym stopniu 
ułatwią zapewnienie synkowi celowej terapii oraz odpowiedniego leczenia.  

Szanowni Parafianie pragnę serdecznie podziękować za przekazanie za rok 
2016 na rzecz naszej parafii 1% od podatku sumy 7 000,00 PLN. Zachęcam  
do przekazywania z rozliczenia za 2016 r. W kościele znajdują się ulotki, na 
stronie internetowej parafii podane są informacje potrzebne do wypełnienia 
PIT-u. Dziękuję Fundacji Orlen Dar Serca za umożliwienie skorzystania z 
konta Fundacji. Wpisujemy tylko w picie: numeru KRS Fundacji: 000003-

7031 oraz celu szczegółowego: 84. Wszystkie otrzymane środki będą przeka-
zane na cele parafialne. Dziękuję za pomoc.  

W III niedziele miesiąca marca na cele budowlane zebraliśmy 2410 PLN. Ser-
deczne Bóg zapłać 

Redaguje zespół.  

Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego, ul. 
Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

Dzieci, które w tym roku przystąpią do I KOMUNII ŚW. I UROCZYSTOŚCI OD-

NOWIENIA SAKRAMENTU CHRZTU maja próby we wtorek i czwartek w kościele 
parafialnym. Pierwsza próba w czwartek 5 kwietnia br.: do I komunii św. o 
godz. 1630, a IV klasa o godz. 1830. Obie komunię 5 maja br. I komunia św. o 
godz. 930, a Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu o 1130.  

Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali grób Pański i dekoracje świąteczną: 
paniom Magdalenie Maciejewskej - Kusy, Beacie Kapowickiej, Mirelle Pawli-
szak, Małgorzacie Zielińskiej - Chrzanowskiej, Ewie Rudowskiej oraz panom 
Krzysztofowi Czerwińskiemu, Sławomirowi Trojanowskiemu, Jakubowi 
Chmielak, Robertowi Gralewskiemu i Wolontariuszom ze Świetlicy Przystanek. 
Słowa podziękowania kieruje do ministrantów za zakup ornatu, ks. Profesorowi, 
chórowi,  obsłudze kościoła i wszystkim za pomoc.  BÓG ZAPAŁĆ. 
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Dzień  Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Nd. 1 NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

   600  REZUREKCJA  

1130  Msza św.  

Po. 2  PONIEDZIAŁEK  

WIELKANOCNY 

  930  Msza św.   

1130 Msza św.  

Wt.-Cz. 3-7    1800 Msze św.  

Pi. 6  /I PIĄTEK MIESIĄCA/   1700 NABOŻEŃSTWO, SPO-

WIEDŹ 

1800 Msza św.,  

Nd. 8 NIEDZIELA  

MIŁOSIERDZIA  

BOŻEGO 

   930  Msza św.   

1130 Msza św.  

Wt.-So. 10-14   1800 Msze św. 

Nd. 15 III NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

  930  Msza św.   

1130 Msza św.  

Po.-So. 16-21   1800 Msze św.  

Nd. 22 IV NIEDZIELA      930 Msza św. 

1130 Msza św.  

Po. 23  NABOŻEŃSTWO  

DO MIŁOSIERDZIA  

BOŻEGO 

1800 Msza św.  

Wt.-So. 24-28   1800 Msze św.  

Nd. 29 V NIEDZIELA 

WIELKANOCY 

   930 Msza św. 

1130 Msza św.  

Po. 30   1800 Msza św. 

Po. 9  UROCZYSTOŚĆ 

ZWIASTOWANIA 

PAŃSKIEGO 

1800 Msze św. 

Wielkanoc - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające 
misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. 
Rozwinęło się od święta obchodzonego w duchu i prawdzie (J 4,24) w ramach 
żydowskich obrzędów Pesach. Następnie, po oddzieleniu Kościoła od Synagogi, 
stało się prostym dorocznym świętem poprzedzonym jednym lub kilkoma dnia-
mi postu, sprawowanym jako całonocne czuwanie (Wigilia Paschalna), w czasie 
którego opowiadano historię zbawienia zwieńczoną w wydarzeniach paschal-
nych z udziałem Jezusa Chrystusa . 


