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ZMARTWYCHWSTAŁ!

NUmeR 

SpeCjalNY:

W tym świętym czasie Paschy naszego Pana
życzymy Wam, drodzy Czytelnicy,

aby zmartwychwstały Jezus wszedł w życie Wasze 
i Waszych rodzin w nowy sposób

i napełnił je Swoją nadzieją  
i Swoim sensem.
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EwangElia na co dziEń
20 KWIETNIA 2014 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Dz 10,34a.37-43; Kol 3, 1-4; J 20,1-9

21 KWIETNIA 2014 Poniedziałek Wielkanocny
Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15
gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od 
grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.  
a oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „witajcie”. one zbliżyły się 
do niego, objęły go za nogi i oddały Mu pokłon. a Jezus rzekł do 
nich: „nie bójcie się. idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą 
do galilei, tam Mnie zobaczą”.  gdy one były w drodze, niektórzy ze 
straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, 
co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom 
sporo pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przy-
szli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. a gdyby to doszło do uszu 
namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu”.  oni 
zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. i tak rozniosła się ta 
pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

22 KWIETNIA 2014 Wtorek
Dz 2,36-41; J 20,11-18
Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. a kiedy tak płakała, 
nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, 
jednego przy głowie, a drugiego przy nogach, w miejscu, gdzie leżało 
ciało Jezusa. i rzekli do niej: „niewiasto, czemu płaczesz?” odpo-
wiedziała im: „zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono”. 
gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie 
wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: „niewiasto, czemu pła-
czesz? kogo szukasz?” ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powie-
działa do niego: „panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie 
go położyłeś, a ja go wezmę”. Jezus rzekł do niej: „Mario!” a ona 
obróciwszy się powiedziała do niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to 
znaczy: nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: „nie zatrzymuj Mnie, jesz-
cze bowiem nie wstąpiłem do ojca. natomiast udaj się do moich 
braci i powiedz im: «wstępuję do ojca mego i ojca waszego oraz do 
Boga mego i Boga waszego»”. poszła Maria Magdalena oznajmiając 
uczniom: „widziałam pana i to mi powiedział”.

23 KWIETNIA 2014 Środa
Dz 3,1-10; Łk 24,13-35
w pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do 
wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 
Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. gdy tak 
rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z 
nimi. lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. on 
zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?” 
zatrzymali się smutni. a jeden z nich, imieniem kleofas, odpowie-
dział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, 
który nie wie, co się tam w tych dniach stało”.  zapytał ich: „Cóż 
takiego?”  odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z naza-
retu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga                                                                                               
i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć                           
i ukrzyżowali. a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwo-
lić izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to 
stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano 
u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały 
widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. poszli niektórzy                                                                                                    
z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale 
Jego nie widzieli”. na to on rzekł do nich: „o nierozumni, jak nie-
skore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli proro-
cy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?”                                                                                         
i zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał 
im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli 
się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. 
lecz przymusili go, mówiąc: „zostań z nami, gdyż ma się ku wie-
czorowi i dzień się już nachylił”. wszedł więc, aby zostać z nimi. gdy 
zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 
połamał go i dawał im. wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, 

lecz on zniknął im z oczu. i mówili nawzajem do siebie: „Czy serce 
nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam 
wyjaśniał?”  w tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. 
Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmi-
li: „pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się szymonowi”. oni 
również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy 
łamaniu chleba.

24 KWIETNIA 2014 Czwartek
Dz 3,11-26; Łk 24,35-48
uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa 
przy łamaniu chleba. a gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród 
nich i rzekł do nich: „pokój wam”. zatrwożonym i wylękłym zda-
wało się, że widzą ducha. lecz on rzekł do nich: „Czemu jesteście 
zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? po-
patrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. dotknijcie się Mnie i prze-
konajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. przy 
tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.  lecz gdy oni z radości 
jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu 
coś do jedzenia?” oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. wziął i jadł 
wobec wszystkich.  potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, 
które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić 
wszystko, co napisane jest o Mnie w prawie Mojżesza, u proroków 
i w psalmach”. wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma.                                                                                                                             
i rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzecie-
go dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie 
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jero-
zolimy. wy jesteście świadkami tego”.

25 KWIETNIA 2014 Piątek
Dz 4,1-12; J 21,1-14
Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. a ukazał się 
w ten sposób: Byli razem szymon piotr, Tomasz, zwany didymos, 
natanael z kany galilejskiej, synowie zebedeusza oraz dwaj inni                           
z Jego uczniów. szymon piotr powiedział do nich: „idę łowić ryby”. 
odpowiedzieli mu: „idziemy i my z tobą”. wyszli więc i wsiedli do 
łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. a gdy ranek zaświtał, Jezus stanął 
na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. a Jezus 
rzekł do nich: „dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”  odpowie-
dzieli Mu: „nie”. on rzekł do nich: „zarzućcie sieć po prawej stro-
nie łodzi, a znajdziecie”. zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie 
mogli jej wyciągnąć. powiedział więc do piotra ów uczeń, którego 
Jezus miłował: „To jest pan!” szymon piotr usłyszawszy, że to jest 
pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi,  
i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą 
sieć z rybami. od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwu-
stu łokci. a kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na 
nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: „przynieście jesz-
cze ryb, któreście teraz ułowili”. poszedł szymon piotr i wyciągnął 
na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. 
a pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich 
Jezus: „Chodźcie, posilcie się!” Żaden z uczniów nie odważył się za-
dać Mu pytania: „kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest pan. a Jezus 
przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę.  To już trzeci raz, 
jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

26 KWIETNIA 2014 Sobota
Dz 4,13-21; Mk 16,9-15
po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień 
tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wy-
rzucił siedem złych duchów. ona poszła i oznajmiła to tym, którzy 
byli z nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. oni jednak słysząc, 
że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. potem ukazał się                  
w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. oni powró-
cili i oznajmili pozostałym. lecz im też nie uwierzyli. w końcu uka-
zał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak 
wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwych-
wstałego. i rzekł do nich: „idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu”.
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TEmaT z okładki

[Relacja on line]
Rzymska agencja informacyjna, Jerozolima ( Judea), 
2014-04-20

dwa dni po publicznej egzekucji Jezusa z nazaretu, której 
w miniony piątek przypatrywały się setki osób przebywających 
w Jerozolimie, stolicą Judei wstrząsnęła seria sensacyjnych 
wiadomości.

2014-04-20, godz. 8.00
w Jerozolimie rozeszła się pogłoska, że ciało Jezusa znik-

nęło z grobu. Brak ciała odkryły dziś rano kobiety z kręgu 
uczniów Jezusa: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i sa-
lome. „zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono” 
– opowiadały.

ustaliliśmy, że Jezus został pochowany jeszcze w piątek 
w grobie skalnym należącym do Józefa z arymatei, członka 
wielkiego sanhedrynu. według naszego informatora Józef 
działał bez zgody sanhedrynu, który w tej sytuacji zażądał od 
prefekta Judei zabezpieczenia grobu. Jeszcze w piątek kamień 
przed grobem został opieczętowany, a w okolicy stanął patrol 
rzymskich włóczników, co czyni zniknięcie jeszcze bardziej 
tajemniczym.

2014-04-20, godz. 10.30
dotarliśmy do kobiet, które odkryły brak ciała Jezusa. 

„wczesnym rankiem przyszłyśmy do grobu, gdy słońce wze-
szło. Miałyśmy kupione wonności, by namaścić Jezusa. Mar-
twiłyśmy się, kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu. 
powstało jakby wielkie trzęsienie ziemi. gdy spojrzałam, za-
uważyłam, że kamień był odsunięty, a był bardzo duży” – po-
wiedziała naszemu reporterowi salome. „strażnicy ze strachu 
stali się jakby umarli” – dodała Maria. niczego więcej kobiety 
nie chciały nam powiedzieć.

2014-04-20, godz. 11.30
uczeń Jezusa, chcący pozostać anonimowy, poinformował 

nas, że kobiety po powrocie opowiadały uczniom, iż w grobie 
ujrzały młodzieńca ubranego w szatę białą jak śnieg. Mło-
dzieniec rzekł im: „nie bójcie się! szukacie Jezusa z nazare-
tu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma go tu. oto miejsce, gdzie 
go złożyli. lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i piotrowi: 
idzie przed wami do galilei, tam go ujrzycie, jak wam powie-
dział”.

inny uczeń, proszony przez nas o potwierdzenie tej infor-
macji, stwierdził: „To była jakaś czcza gadanina, nie daliśmy 
temu wiary.”

2014-04-20, godz. 12.00
szymon piotr, jeden z przywódców uczniów Jezusa, udzie-

lił oficjalnej wypowiedzi jerozolimskim „wiadomościom”: 
„Fakty są następujące. po wysłuchaniu niewiast pobiegłem 
do grobu. Był pusty. wszedłem do wnętrza i ujrzałem leżące 
płótna oraz chustę, która była na głowie Jezusa, leżącą nie ra-
zem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.” 
odmówił jednak komentarza.

2014-04-20, godz. 14.00
w reakcji na wypowiedź szymona piotra setnik włóczni-

ków patrolujących okolice grobu wydał oświadczenie, iż cia-
ło Jezusa zostało w nocy z soboty na niedzielę wykradzione                           
z grobu. odmówił odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje 
poniosą za to jego podwładni.

2014-04-20, godz. 16.30
w dwóch niezależnych źródłach potwierdziliśmy, że Maria 

Magdalena opowiedziała uczniom coś więcej. odtworzyliśmy 
jej relację: „spotkałam przed grobem pana Jezusa. w pierwszej 
chwili nie poznałam go i sądząc, że to ogrodnik, powiedzia-
łam: Jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, 
a ja go wezmę! on rzekł do mnie: Mario! wtedy go pozna-
łam i powiedziałam: nauczycielu! a on: nie zatrzymuj Mnie, 
jeszcze bowiem nie wstąpiłem do ojca. natomiast udaj się do 
moich braci i powiedz im: wstępuję do ojca mego i ojca wa-
szego oraz do Boga mego i Boga waszego!”

2014-04-20, godz. 22.00
dziennikarz lokalnej gazety w Emaus, miejscowości od-

dalonej od Jerozolimy o 11 km, poinformował nas, że Jezusa 
widziano w tamtejszej gospodzie, spożywającego wieczerzę                   
z uczniami.

powyższa relacja została wycofana z doniesień agencyjnych 
na żądanie prefekta Judei pontiusa pilatusa.

[opracował Maciej Białecki, Rai]

ZadZiwiające informacje 
    Z jeroZolimy
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co nam mówią Święci?

Fakt, że Jezus powstał z mar-
twych jest prawdą historycz-
ną – to wydarzenie miało 

miejsce niecałe dwa tysiące lat temu. 
Jeśli jednak zatrzymamy się na sa-
mym wydarzeniu, pozostanie nam 
zapewne jedynie pewna tęsknota za 
doświadczeniem tego faktu. z pew-
ną – zdrową – zazdrością pomyśli-
my o uczniach, którzy mogli spotkać 
zmartwychwstałego. Jak wielkim 
przeżyciem, jaką radością musiały 
być dla nich te spotkania…

widzieli przecież Jego mękę                                                                 
i śmierć, własnymi rękami złożyli go 
do grobu lub słuchali relacji tych, któ-
rzy to zrobili. nie było żadnej wątpli-
wości, że on nie żyje, że wszystko się 
skończyło. pozostał im smutek, żal, 
zawiedzione nadzieje. pozostała im 
niepewność co dalej robić, jak żyć, 
co ze sobą począć. pozostał im lęk, 
co prześladowcy ich Mistrza posta-
nowią zrobić teraz z nimi. zaczął się 
trzeci dzień tej strasznej ciemności, 
niepewności i rozpaczy, kiedy powoli 
w ten mrok zaczęło przenikać światło 
zaskakującej nowiny…

Ciekawa jest Boża pedagogia, 
która prowadzi uczniów w tych 
pierwszych godzinach nowej ery. 
wiadomość o zmartwychwstaniu ad-
resowana jest do ich wiary. pierwsze 
zwiastowanie nowiny to komentarz 
anioła do pustego grobu: „zmar-
twychwstał tak, Jak zapowiE-
dziaŁ”. To tak, jakby anioł mówił: 
powiedział że powstanie! wierzycie 
Jego słowu? widzicie pusty grób                                                      
i macie Jego zapowiedź. Czy to wam 
wystarczy? Czy już wszystko jasne? 
Jeśli komuś nie wystarczy słowo Je-
zusa, otrzymuje słowo naocznych 
świadków. kobiety mówią uczniom: 
„widziałyśmy pana!”. wierzycie czy 

nie? dopiero potem Jezus ukazuje się 
bezpośrednio uczniom.

Możemy więc zatęsknić za spo-
tkaniami takimi, jakie mieli ucznio-
wie. Tęsknota ta jest zrozumiała                         
(i może być inspirująca), ale zmar-
twychwstanie Jezusa przynosi nam                            
o wiele więcej. dla naszej wiary nie 
jest najważniejszy sam fakt powsta-
nia naszego pana z martwych. sam 
ten fakt byłby porównywalny z po-
wrotem do życia Łazarza, młodzień-
ca z nain czy córki Jaira.

w „Jezusie z nazaretu” Bene-
dykt XVi bardzo mocno rozróżnia 
zmartwychwstanie i wskrzeszenie. 
wymienione wyżej osoby zostały 
wskrzeszone, to znaczy powróci-
ły do normalnego ziemskiego życia. 
oznacza to, że potem znów umarły. 
Mówiąc obrazowo, Jezus sprawił, że 
wykonały krok wstecz – cofnęły się 
na jakiś czas zza bram śmierci. zmar-
twychwstanie Jezusa to coś zupełnie 
innego. on wkracza w nowy spo-
sób życia, nowy sposób istnienia. 
Jak powie św. paweł: „Chrystus 
powstawszy z martwych już wię-
cej nie umiera. Śmierć nad nim 
nie ma już władzy” (Rz 6,9). nie 
ma nad nim władzy, bo zosta-
ła przez niego pokonana! Jezus 
wykonał krok nie wstecz do zwy-
kłego ziemskiego życia, ale krok 
naprzód. Mówiąc obrazowo: to 
tak jakby nie odsuwał kamienia, 
aby wyjść z grobu, ale rozerwał, 
skruszył skałę która była przed 
nim. skruszył śmierć. skała nie 
mogła go zatrzymać w grobie. 
Śmierć nie mogła go zatrzymać 
pod swoim panowaniem!

Jezus wszedł więc w nowe 
życie i trwa w nim nadal. praw-
dziwa dobra nowina jest więc 

taka, że on żyje. Żyje także dzisiaj 
i dzisiaj możemy go spotkać. Bycie 
chrześcijaninem zaczyna się właśnie 
od tego spotkania. kto spotka żyjące-
go Jezusa może nawiązać z nim kon-
takt, nauczyć się porozumiewać się                                                                                        
z nim, wejść z nim w autentyczny 
dialog. dzięki temu może za nim 
pójść, może przejść drogę inicjacji 
wiary, aby przez przyjęcie ducha 
Świętego otrzymać życie zmartwych-
wstałego i móc żyć tym życiem. kiedy 
to Boże życie dojdzie w człowieku do 
pełni (po przejściu procesu umierania 
tzw. starego człowieka, czyli wyzwo-
lenia z grzechu) nazywamy takiego 
człowieka świętym. Mówiąc inaczej –                                                                                     
w pełni chrześcijaninem.

nota bene, przejście drogi inicja-
cji wiary, którą tu wspominam jest 
przedmiotem seminarium odnowy 
wiary w duchu Świętym, które trwa 
w naszej parafii. Możesz dołączyć.

Św. jeZus
Jezus żyje, czy tylko zmartwychwstał?
w wielkaNocNy PoraNek obok PełNego eNtuzjazmu i mocy AllelujA! Pojawiają się zwy-
kle dwa sformułowaNia dobrej NowiNy, staNowiącej trzoN Naszej wiary: jezus zmAr-
twychwstAł! i jezus żyje! czy ozNaczają oNe to samo?

ks. krzysztof Jarosz
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Chusta z Manoppello 
„Będę szukał oblicza Twego, Panie” 

Jest to materiał o szerokości 17 cm                     
i długości 24 cm, wykonany z bisio-

ru - niezwykłej tkaniny wytworzonej                        
z wydzieliny małży morskich, na którą 
nie można nałożyć żadnego pigmentu. 
Można ją ufarbować, ale nie można po 
niej malować. Tkanina jest tak cienka, 
że nawet przy dzisiejszych możliwo-
ściach technicznych nie można nama-
lować na niej jednocześnie z obydwu 
stron, a awers i rewers chusty różnią się 
nieznacznie m. in. ułożeniem kosmyka 
włosów na czole. do dziś liczącą nie-
spełna pięć tysięcy mieszkańców wło-
skie miasteczko odwiedza co roku po-
nad milion pielgrzymów, aby spojrzeć                 
w oczy Jezusa zmartwychwstałego...

najbardziej znanym wizerunkiem 
Chrystusa jest Całun Turyński - płót-
no z grobu, na którym pojawiło się                                             
w sposób nadprzyrodzony odbicie ciała 
Jezusa. pierwszą osobą, która zauwa-
żyła podobieństwo oblicza z Całunu                                                   
z obliczem na chuście z Manoppello 
była niemiecka zakonnica s. Blandina 
paschalis schlömer. nałożenie na siebie 
obydwu wizerunków wykazało ich cał-
kowitą zgodność w najmniejszych deta-
lach m. in. proporcji twarzy, rozstawie-
niu oczu, plamach krwi.  oznacza to, że 
obydwie tkaniny musiały być położone 
jedna na drugiej w momencie cudow-
nego przeniknięcia Jezusa przez płótna 
w momencie Jego zmartwychwstania. 
Całun Turyński przedstawia oblicze 
Chrystusa z zamkniętymi oczami, na-
tomiast chusta z Manoppello ukazuje 
wizerunek żywego człowieka. 

zapewne uczniowie Jezusa zabra-
li tkaniny pogrzebowe i ukryli je jako 
cenną pamiątkę. Święte oblicze na 
przestrzeni kilku stuleci wędrowało                                                                     

z Jerozolimy przez Edessę, kamulię                                                                                    
i konstantynopol, aby ok. 705 roku 
znaleźć się w Rzymie. Jako „weronika” 
(od łac. vera eikon – prawdziwe oblicze) 
zostało umieszczone w watykanie. 
przechowywane było w kaplicy św. we-
roniki w Bazylice św. piotra. w 753 r.                                                                                                
w kronice papieskiej zanotowano, że 
w uroczystej procesji papież  stefan 
ii niósł boso oblicze Chrystusa, nie 
namalowane ludzką ręką. Relikwia ta 
nazywana była „pierwszą ikoną”, „ca-
łunem z kamulian”, „mandylionem                                                           
z Edessy”. wszyscy byli przekonani                                                                             
o jej nadnaturalnym pochodzeniu, 
dlatego nazywano ów wizerunek 
acheiropoietos tj. „nie uczyniony 
ludzką ręką”. do Rzymu przybywali 
pielgrzymi, aby oddać mu cześć jako 
jednej z najcenniejszych relikwii chrze-
ścijaństwa. około roku 1506 płótno 
zostało skradzione wraz z innymi reli-
kwiami z watykańskiego skarbca. le-
genda mówi, że chustę do Manoppello 
przyniósł pielgrzym, który pojawił się 
w tym miasteczku w 1506 roku. od 
1638 roku chusta została umieszczona                                                    
w drewnianej ramie między dwie-
ma szybami, a następnie wystawiona                                                  
w tamtejszym kościele. 

profesor Heinrich pfeiffer z uni-
wersytetu gregoriańskiego przez wiele 
lat badał całą sprawę związaną z chus-
tą weroniki z punktu widzenia historii 
sztuki i w oparciu o najstarsze źródła 
chrześcijaństwa. Badania te wykazały, że 
obraz z Manoppello jest pierwowzorem 
dla wszystkich obrazów przedstawiają-
cych twarz Chrystusa.

nie wykonano badań inwazyjnych 
chusty z Manopello, ponieważ jak gło-
si tradycja, przed laty gdy wyjęto ją zza 

szyb, wizerunek znikł. pojawił się do-
piero po włożeniu tkaniny z powrotem 
między szyby. od tego czasu dotykanie 
tkaniny zostało zabronione. wykonano 
badania nieinwazyjne m. in. badania 
podczerwienią, badania uV. prof. do-
nato Vittore z Bari badał wizerunek za 
pomocą skanera o bardzo wysokiej roz-
dzielczości. odkrył, że na chuście nie 
ma żadnego śladu farb. niemiecki hi-
storyk sztuki jezuita Heinrich pferiffer 
powiedział: „Trzeba wyciągnąć wnio-
sek, że obraz jest wynikiem jakiejś we-
wnętrznej zmiany zaistniałej w nitkach. 
sprawia ona, że odbijają one światło                                                            
w taki sposób, iż ludzkie oko dostrzega 
kolory”.

 dante alighieri pisze w „Vita 
nuova”, że tłumy ludzi przychodziły 
oglądać odbicie twarzy Chrystusa na 
Chuście św. weroniki. Również w „Bo-
skiej komedii” dante wielokrotnie pisze 
o chuście weroniki, podkreślając, że po-
kazuje ona twarz Boga.

Joanna Matkowska

któż z Nas Nie chciałby sPojrzeć w twarz chrystusa? wielu z żyjących obecNie chrze-
ścijaN zazdrości tym, którzy sPotkali jezusa w czasie jego NauczaNia w ziemi świętej. 
łatwiej uwierzyć, jeśli się zobaczyło. chusta z maNoPPello NazywaNa Volto saNto (Po 
włosku zNaczy święte oblicze) to tkaNiNa, którą PołożoNo w trakcie Przygotowań 
do Pogrzebu chrystusa Na jego twarzy. w NiewytłumaczalNy dla Nauki sPosób odbił 
się Na Niej jego wizeruNek. 
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WielkaNoC 
i KSiężYC

C. J. Humpreys i w. g. waddington 
w roku 1983 dokonali ustaleń dotyczą-
cych daty ukrzyżowania i zmartwych-
wstania; w ich ślady poszedł B. E. sha-
effer w 1990. praca tych astronomów 
polegała na znalezieniu dnia paschy 
zgodnego z opisem Ewangelii.

Miejsce paschy w kalendarzu żydow-
skim najlepiej oddają cytaty z pięcioksię-
gu: ,,pilnuj przestrzegania miesiąca abib 
[dosł. czas, w którym dojrzewały kłosy] 
i święcenia paschy ku czci pana, Boga 
swego, gdyż w miesiącu abib, nocą, pan, 
Bóg twój, wyprowadził cię z Egiptu’’. 
(pwt 16, 1); ,,Miesiąc ten będzie dla was 
początkiem miesięcy, będzie pierwszym 
miesiącem roku!’’ (wj 12, 2). długość 
miesiąca była równa czasowi od nowiu 
do nowiu księżyca (kolejne fazy księ-
życa przedstawione są na zdjęciu). Żydzi                                                                          
w czasach Chrystusa znali powszechną 
wtedy rachubę miesięcy i lat księżyco-
wych, lecz początek pierwszego mie-
siąca – nazywanego już wtedy nissan 
– wyznaczali na podstawie bezpośred-
nich obserwacji wychodzącego z no-
wiu księżyca. 14 nissan miała wypadać 
pierwsza pełnia księżyca po równono-
cy wiosennej; ponieważ jednak był to 
czas ,,dojrzewania zboża’’, to gdy zbio-
ry się opóźniały, wprowadzano nieraz 
dodatkowy miesiąc należący jeszcze 
do poprzedniego roku. dni liczono od 
zmierzchu do zmierzchu, inaczej niż 
nasze doby (od północy do północy). 
Baranki paschalne zabijano pod koniec 
14 nissan; po zmierzchu, kiedy już był 
15 nissan, spożywano paschę.

według wszystkich Ewangelii, 
zmartwychwstanie nastąpiło w pierw-
szy dzień po szabacie – na trzeci dzień 
po śmierci. ukrzyżowanie miało więc 
miejsce w piątek, przed zmierzchem. 
Ewangelie synoptyczne (Mt, Mk, Łk) 

podają, że ostatnia wieczerza była 
wieczerzą paschalną, św. Jan natomiast 
twierdzi, że ,,Było to przed Świętem 
paschy’’ ( J 13, 1), a więc 14 nissan. Żad-
na z Ewangelii nie wspomina o spoży-
ciu baranka paschalnego. najbardziej 
popularna interpretacja tej rozbieżności 
przyznaje rację Janowi: Chrystus, wie-
dząc o nadchodzącej śmierci, spożył 
ostatnią wieczerzę - nową paschę 
- na początku 14 nissan, według  na-
szej rachuby w czwartek po zmierzchu;                                                                   
w nocy został pojmany, osądzony i ska-
zany; umierał w piątek przed 15 nissan, 
kiedy też zabijano paschalne baranki (co 
bliskie jest myśli 1 kor 5, 7: ,,Chrystus 
bowiem został złożony w ofierze jako 
nasza pascha’’); pogrzebany zanim za-
częły się pascha i szabat; zmartwych-
wstał na trzeci dzień, 16 nissan, w nie-
dzielę. Tym samym należy wyznaczyć, 
w jakich latach 14 nissan przypadał w 
piątek, a 15 - w szabat. Jeśli ostatnia 
wieczerza była jednak paschą, cała po-
wyższa rachuba przesuwa się o dzień - 
15 nissan przypadał w piątek.

Humpreys i waddington przyjęli 
pewien model matematyczny pozwa-
lający oszacować widoczność cienkiego 
sierpu księżyca gołym okiem; na tej 
podstawie wyznaczyli możliwy począ-
tek nissan dla wszystkich lat prefektury 
poncjusza piłata (lata 26-36). według 
nich 14 nissan przypadał w piątek:                                     
7 kwietnia 30r. i 3 kwietnia 33r. (Róż-
nica 3 lat między podobnymi datami, 
zbieżność częstsza niż w naszej obecnej 
rachubie daty wielkanocy; lecz ówcze-
sny kalendarz, jak już powiedziano nie 
był tak ściśle ustalony jak nasz). z kolei 
15 nissan przypadał w piątek 23 kwiet-
nia 34r.; jest jeszcze piątek  11 kwiet-
nia 27 r., który to, przez niepewności 
związane z pogodą, mógł być albo 14 

albo 15 nissan. nowszy i lepszy model 
shaefera również podaje wszystkie te 
daty. argumenty oparte na chronologii 
życia Jezusa wskazują na 7 kwietnia 30r.                                 
i 3 kwietnia 33r. jako najpewniejsze 
możliwe daty ukrzyżowania Chrystusa, 
z preferencją dla pierwszej.

Rok 33 jest jednak o tyle cieka-
wą datą, że zdarzyło się wtedy czę-
ściowe zaćmienie księżyca. przy tej 
okazji czerwona część światła słoń-
ca załamana w atmosferze ziemskiej 
może tworzyć krwawą poświatę na 
powierzchni księżyca. Humpreys                                                                                 
i waddington twierdzą, że to zjawisko 
było wtedy bardzo dobrze widoczne                      
z Jerozolimy, i argumentują, że do tego 
mógł nawiązywać św. piotr w mowie po 
zesłaniu ducha Świętego, cytując pro-
roka Joela (dz 2, 20: ,,słońce zamieni 
się w ciemności a księżyc w krew’’). za-
kładają przy tym, że słowa te św. piotr 
odnosił bezpośrednio do ukrzyżowa-
nia. Jednak shaeffer, na podstawie ob-
serwacji zaćmienia księżyca 27 sierpnia 
1988r. w warunkach, jak ocenił, bardzo 
zbliżonych do roku 33, uznał to zjawi-
sko za bardzo słabo widoczne.

poza niepewnymi założeniami 
co do kalendarza, tego typu ustalenia 
wymagają rozwiązania skomplikowa-
nych problemów widoczności i pozycji 
księżyca na wiele lat wstecz. nadto, 
jak wskazał shaeffer, trzeba przyjąć, że 
7-dniowy cykl tygodnia do dzisiaj nie 
został zaburzony. Mimo to, dokonania 
astronomów i historyków wyznaczają 
racjonalny zakres czasowy ukrzyżowa-
nia i zmartwychwstania.

/wykorzystano: nature vol. 306 22/29 grudnia 
1983 i vol 345, 21 czerwca 1990, Q. Jl R. astr. soc. 
(1990), 31, strony 53-67, ks. Józef naumowicz, ,,ge-
neza chrześcijańskiej rachuby lat’’, rysunek - nasa/

staNisław sołtaN

czy jezus zmartwychwstał 20 kwietNia?

wielką Noc obchodzimy w Niedzielę Po Pierwszej wioseNNej PełNi księżyca, czy-
li Po dNiu żydowskiej Paschy. czy da się określić dokładNą datę zmartwych-
wstaNia jezusa?
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WIelKanoC W oBozIe 
W stutthoFIe

w pamięci pierwszych więź-
niów obozu stutthof zapisał 
się wielki piątek, 22 marca 

1940 r., kiedy to w lesie w pobliżu obozu 
rozstrzelano 67 polaków, działaczy po-
lonijnych z wolnego Miasta gdańska, 
w tym również księży.

w latach 1939-40 w obozie stutthof 
osadzono kilkuset księży z pomorskich 
diecezji, a jednym z nich był ks. woj-
ciech gajdus, wspominający wydarzenia 
poprzedzające wielki piątek 1940 r.: 

„w palmową niedzielę wyłączono 
z grupy gdańskiej kilkudziesięciu naj-
znakomitszych przedstawicieli polonii 
gdańskiej, umieszczono ich w pierw-
szym, przylegającym do komendy bara-
ku i nazwano kompanią karną (zwaną 
w skrócie sk – strafkompanie).

od poniedziałku rano mieliśmy 
tedy nowe widowisko: karne ćwiczenia 
tej grupy skazańców. gdziekolwiek była 
jakaś robota, nagła, ciężka, przykra i nie-
bezpieczna, tam wołano sk. nie wolno 
im było chodzić krokiem. wszystko 
odbywało się biegiem, nawet wyjście po 
obiad, nie mówiąc już o ćwiczeniu, no-
szeniu desek itd. utrzymywali się na 
nogach ostatkiem nerwów i rozpaczli-
wym wysiłkiem woli. nigdy w żadnej 
katedrze czarne jutrznie nie sprawia-
ły bardziej przejmującego wrażenia                       
i nie otwierały silniej serc na oglądanie 
Męki pańskiej, jak tu, gdyśmy szep-
cząc słowa proroków, oglądali krwa-
we ich ilustracje nie na filmie, lecz                                                                  
w prawdziwej rzeczywistości. 

niestrudzony ceremoniarz wiel-
kotygodniowy, ks. wicek Frelichow-
ski od kilku dni prowadził jakieś ta-
jemne rokowania z przemytnikami, 
chodzącymi codziennie do tartaku. 
wreszcie w środę wielkiego Tygo-
dnia z radością i dumą pokazuje swym 
sąsiadom i powiernikom dwie małe 
pszenne bułki, zawinięte troskliwie 
w białą płócienną chustkę, od rana 
też czyści skrupulatnie małą szklankę 
i tę spowija, jakby skarb jakiś, w inną 
chustkę. zrozumieliśmy szalony po-

mysł. wreszcie szept: ‘a wino?’ wicek 
niezrażony podnosi swe oczy na pytają-
cego ‘Myślałem o tym’ - szepcze. aż tu 
z barłogu unosi się mała, drobna postać 
ks. Józefa Müllera: ‘wina wam potrze-
ba? Czy chodzi o odprawienie Mszy 
św.? – pyta drżącym głosem. Jeżeli tak, 
dam dwie butelki, starczy na dwie Msze 
Św. Macie tu i duży zapas hostii’.

Jest wielki Czwartek. godzina 
przed świtem. Cisza panuje w baraku. 
wszyscy leżą na swych barłogach. nikt 
jednak nie śpi. i nikt się nie rusza. po 
chwili wszystko gotowe. Mała walizka 
spoczywa na barłogu na plewach, na niej 
biała chusta – to obrus. większa szklan-
ka z komunikantami. Mniejsza szklanka 
– to kielich. przed nim spoczywa wielka 
hostia. nad walizką-ołtarzem wisi mały 
krzyżyk. o to i cały ołtarz. pan i Bóg 
przyszedł do stutthofu. wielu po raz 
ostatni przyjmuje go na ziemi. To ich 
wiatyk, zaopatrzenie na ostatnią drogę. 
dwaj z nich, ks. komorowski i ks. gó-
recki, którzy wsuwają się milczkiem do 
baraku i przyklękają na przyjęcie pana, 
dziś jeszcze będą z nim w raju.

Rezurekcyjną Mszę św. odprawił 
nam ks. wicek Frelichowski, który co 
dnia rano i wieczór odmawiał pacierze. 
złączyło się nasze alleluja z głosami 
świata chrześcijańskiego, który na całym 
globie obchodził dziś zwycięstwo życia 
nad śmiercią i który radował się chwa-
łą zmartwychwstałego. zrozumieliśmy 
ostatecznie i definitywnie, że wszystko, 
co przeżyliśmy i przeżyć mamy, ma głę-
boką rację, uzasadnienie i sens tylko w 
świetle zmartwychwstania dlatego też 
nastrój przy świątecznej czarnej kawie 
i chlebie z marmoladą nie był w cale 
gorszy od nastroju tych, co świętowali 
przy mazurkach, babkach, szynce i kieł-
basach. Był serdeczny, polski, podniosły. 
szczytem zaś jego były, jakby cudem 
sprowadzone, dwa najprawdziwsze jaj-
ka, uroczyście przez nas poświęcone, 
jajka wielkanocne. podzielenie ich na 
przeszło 200 kawałków udało się zna-
komicie. składaliśmy sobie tedy życze-
nia polskim zwyczajem przy jajku. Bo-
daj nawet wszy mniej cięły w ten jasny, 
radosny poranek wielkanocy”.

w wielki piątek 1940 r. całą kar-
ną kompanię, wyprowadzono z obo-
zu. Jak pisze ks. Henryk Malak: „po 
południu zabrano wszystkich Żydów                        
z obozu. lecz Żydzi wrócili pod wie-
czór. ‘składaliśmy ubrania’ - szepcze 
tajemniczo i ze zgrozą w oczach sta-
ry goldman, przyjaciel zdzicha. ‘Tak 
mi się wydaje, panie ksiądz, że to były 
ubrania tamtych’ - wskazał ku puste-
mu blokowi kompanii karnej. ‘Między 
nimi były także ubrania dwu panów 
księży’”.

każde kolejne święta budziły na-
dzieję więźniów na odzyskanie wolno-
ści i spędzenia następnych już w gronie 
rodzinnym. wiara w sens zmartwych-
wstania pańskiego miała tu głęboką 
symbolikę – odzyskana wolność była 
dla więźnia, w obozie pozbawionego 
imienia i nazwiska, odrodzeniem się                      
w nim Człowieka.

źródło: Kartka wielkanocna, 
http://stutthof.org/node/171

święta - ze względu Na ich rodziNNy charakter - były dla więźNiów obozu koNceNtra-
cyjNego szczególNie trudNe do Przeżycia. Namiastką świąt w obozie były PotajemNie 
orgaNizowaNe msze święte. ale Nawet w te dNi więźNiowie Nie mogli czuć się bezPiecz-
Nie. dla władz obozowych święta były częstokroć okazją do szczególNie okrutNego 
zNęcaNia się Nad więźNiami, PoNiżaNia ich, a Nawet wykoNywaNia wyroków śmierci.
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BaRBaRa I anDRzeJ 
pIeKutoWIe

Barbara: Już w dzieciństwie 
marzyłam, by pójść z pielgrzym-
ką. Jako dziecko obserwowałam                           
z podziwem grupy pątników prze-
chodzące przez mój rodzinny gró-
jec. po raz pierwszy zrealizowa-
łam swoje marzenie w 1961 roku. 
Mimo trudów pielgrzymowania 
wróciłam pełna głębokich przeżyć, 
wzbogacona wiarą pielgrzymów                              
z postanowieniem, że będę konty-
nuowała swoje pielgrzymowanie. 
nie przypuszczałam, że uda mi się 
to zrealizować 26 razy. 

MP: Co najbardziej utkwiło                
w Pani pamięci?

Barbara: doskonale pamiętam 
pielgrzymkę z 1963 roku. Mimo 
zakazu ówczesnych władz pań-
stwowych ruszyliśmy w drogę, 
pielgrzymów nie udało się wtedy 
zatrzymać, ale wozy konne wio-
zące nasze bagaże zawrócono do 

warszawy. Całą trasę przeszliśmy 
więc w tych samych ubraniach.  
Mocna wiara dawała nam siłę do 
pokonania trudności, do dojścia do 
celu, tj. na Jasną górę.

wielkim przeżyciem była dla 
mnie każda poranna Msza św. po 
porannej pobudce około godzi-
ny 4-5 wszyscy stawialiśmy się                                                             
w głównym gospodarstwie, gdzie 
mieli nocleg księża. uczestniczy-
liśmy w Eucharystii razem z go-
spodarzami i mieszkańcami oko-
licznych domów. Modliliśmy się 
za wszystkich, którzy świadczyli 
dobro: przyjmowali nas, przygo-
towywali posiłki czy chociażby 
wystawiali przy drodze wiadra                            
z wodą, żebyśmy mogli  się napić. 
zawsze cała grupa dziękowała za 
nocleg i gościnę. wspominam                   
z wielkim wzruszeniem, jak śpie-
waliśmy z wdzięcznością: „pan 
niech wam błogosławi i niech was 

strzeże, niechaj okaże oblicze swo-
je i zmiłuje się nad wami”. pod 
koniec lat 70-tych ubiegłego wie-
ku jako jedyna grupa o godz. 15.00 
odmawialiśmy koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. To wtedy nauczyłam 
odmawiać tę koronkę. Jest mi ona 
bardzo bliska również i dzisiaj.

MP: Z którą grupą Pani piel-
grzymowała?

Barbara: początkowo byłam                  
w grupie 4, potem w 6. od chwili 
zaistnienia grupy 13 (w 1965 roku) 
byłam pątniczką w grupie 13. 
Byliśmy grupą stanowiącą jedną 
rodzinę. uczestnikami były oso-
by z różnych miejscowości, m. in.                                      
z gdańska, poznania, Bydgoszczy, 
gliwic, zakroczymia, warszawy. 
w czasie pielgrzymiej drogi za-
wiązały się przyjaźnie, z których 
wiele przetrwało do dnia dzisiej-
szego. spotykamy się częściej lub 
rzadziej, ale zawsze jest to wierna 
pamięć oparta na więzi z panem 
Bogiem. wspieramy się wzajemną 
modlitwą.

MP: A czy Pani jako pielę-
gniarka miała dodatkowe zatrud-
nienie?

Barbara: Tak. w czasie dro-
gi udzielałyśmy pomocy osobom 
omdlałym, osłabionym, organi-
zowałyśmy podwiezienie chorej 
osoby do lekarza czy na nocleg, 
wieczorem opatrywałyśmy zbolałe 
nogi pielgrzymów. spać chodzi-
łyśmy ostatnie. praca ta była bez-

Rozmawiała Mirosława pałaszewska

Mieszkają na naszym osiedlu od 1984 roku. Ich budynek przy ul. Łagowskiej był dopiero 
trzecim budynkiem postawionym na Górach. Pobrali się 30 lat temu. A poznali przed 
wielu laty podczas Warszawskiej Pielgrzymki na Jasną Górę prowadzonej przez Ojców 
Paulinów. 

Grupa 13 - 1974 Andrzej 1 z prawej
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interesownym darem dla naszych 
bliźnich.

Andrzej: przez cały okres na-
uki w szkole i później aż do woj-
ska byłem ministrantem. pierwszy 
raz poszedłem na pielgrzymkę                            
w intencji dziękczynnej za moich 
rodziców i  rodzeństwo. po powro-
cie z tej pielgrzymki postanowiłem 
pójść dziewięć razy, żeby odprawić 
nowennę. pielgrzymowałem w su-
mie 27 razy. do grupy 13. trafiłem 
dzięki ojcom kapucynom z zakro-
czymia, którzy chodzili z tej gru-
pie.  

MP: Co wniosła pielgrzymka 
w Państwa życie?

Andrzej: na pielgrzymce po-
znaliśmy się. wspólne pielgrzymo-
wanie zbliżyło nas do siebie. Ra-
zem przeżywamy radości i trudne 
chwile. nasza wiara umacniała się                                                                             
i pogłębiała. staramy się dostrze-
gać drugiego człowieka, jego po-
trzeby, i w miarę możliwości po-
magać. pamiętamy, że za każde 
dobro nam wyświadczone trzeba 
dziękować. więzi przyjaźni z wie-
loma osobami i wzajemna pomoc 
oparte na panu Bogu pozwalają 
nam iść przez życie z nadzieją.

MP: Czy należą Państwo do 
jakiejś wspólnoty?

Andrzej: Basia działa w naszym 
parafialnym Caritasie. Ja włączam 
się do tej pracy, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba.

MP: Pamiętam zdjęcie, na 
którym Państwo przekazują ob-
raz patrona naszej parafii.

Andrzej: Chcieliśmy złożyć 
dar od naszej rodziny dla parafii. 
Jak tylko powstał na terenie na-
szego osiedla kościół, poprosiliśmy 
panią Marię kurpiewską z zakro-
czymia o namalowanie obrazu ze 
św. Łukaszem. przekazaliśmy ten 
obraz w czasie uroczystości odpu-
stowych, podczas których prymas 
polski kard. Józef glemp poświę-
cił plac, na którym stoi obecna 
kaplica. w czasie pożaru naszego 
kościoła 24 września 2004 roku 
obraz spłonął. wtedy to razem                                                  
z Basią i waldemarem Tywonkami 
postanowiliśmy, że postaramy się                                                                          
o nowy obraz. poprosiliśmy pla-
styczkę krystynę styburską z Be-
mowa o namalowanie kolejnego 
obrazu. wisi on obecnie na lewej 
ścianie w naszej kaplicy.

cdn.

Na pielgrzymce w 1986 r.
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z życia naszEj parafii

droga KrZyża 
artystów i dZienniKarZy

w piątek 11 kwietnia 2014 roku 
o godz. 19.00 w naszej kapli-
cy  została odprawiona droga 

krzyżowa, do której tekst rozważań napi-
sała nasza parafianka poetka noemi Jo-
anna zasada. Rozważania czytali znani                                                      
z ekranu telewizyjnego czy teatru: Teresa 
lipowska, krystyna Czubówna, Halina 
Rowicka, Joanna dukaczewska, danuta 
Cholecka, krzysztof kalczyński, Cezary 
pazura i Maciej Jachowski. Muzykę do 
tekstu rozważań skomponował Janusz Tyl-
man. „droga krzyżowa, to droga Miłości. 
piękna lekcja życia. idziemy obok Jezusa 
ze swoim krzyżem. idziemy ku zbawieniu, 
niosąc szarą codzienność.”

noemi napisała w innych rozważaniach 
(„idziemy ku zbawieniu”): „droga krzy-
żowa nie kończy się wraz z ostatnią stacją                                                       
w kościele. ona trwa nadal. Jezus ze swoim 
krzyżem idzie do naszych domów, gdzie 
czasem trudno związać koniec z końcem, 
gdzie miłość zgubiła się w natłoku małych 
i dużych problemów. Jezus z krzyżem mija 
nas na ulicy, w tramwaju, w parku. nie wie-
dząc, że to on, przechodzimy obojętnie. 
Mijamy go zabiegani i zajęci życiem, któ-
re przecieka nam przez palce. a on - Je-
zus, cierpliwie uczy nas miłości, która trwa 
wiecznie.”

po nabożeństwie można było nabyć 
tekst rozważań w wydaniu książkowym 
wraz z nagraniem na płycie Cd, gdzie tek-
sty czytał aktor stanisław górka. dochód 
ze sprzedaży autorka przeznaczyła na re-
habilitację swojego brata. kto nie zdążył 
zakupić tej pozycji w piątek (egzemplarze 
bardzo szybko wykupiono), mógł to uczy-
nić w niedzielę.

Mp

Teresa lipowska Halina Rawicka

Joanna dukaczewska

noemi Joanna zasada

krystyna Czubówna danuta Cholecka

krzysztof kalczyński
Maciej Jachowski

Cezary pazura
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DaWNe jeloNki

spotkałam starszego pana z psem, 
który zapytał mnie, czy tu miesz-
kam. powiedział, że mieszka tutaj 

od 80 lat. doskonale pamięta, jak wyglą-
dały Jelonki przed ii wojną. głównie to 
były pola i sady. doskonale pamięta pysz-
ny smak czereśni, na które wyprawiali się 
do sadu położonego na terenie obecnego 
osiedla przyjaźń. potem w 1953 roku na 
tym terenie zbudowano osiedle przyjaźń. 
w domkach fińskich zamieszkali inży-
nierowie (wraz z rodzinami)  budujący 
pałacu kultury i nauki, natomiast w blo-
kach mieszkali robotnicy, który wożono 
na plac budowy ciężarówkami odkrytymi 
(nawet zimą). Rosjanie odróżniali się od 
polaków przede wszystkim sposobem 
ubierania. polacy nosili spodnie wąskie, 
Rosjanie - szerokie i chodzili w długich 
granatowych płaszczach do kostek.

pamiętam Jelonki z lat siedemdzie-
siątych XX wieku, kiedy to zamieszka-
liśmy w bloku nr 52 m. 17 (pokój na-
przeciwko wejścia). Mieszkali w nim 
asystenci politechniki warszawskiej wraz                                                                                       
z rodzinami. niektórzy mieli już dzieci. 
kuchnia, łazienka i toalety były wspólne.                                   
w pomieszczeniu kuchennym stały dwie 
kuchenki elektryczne (dwupłytowe) i na 
nich praktycznie wszystkie panie spo-
rządzały posiłki dla swoich najbliższych. 
kuchnia była miejscem, gdzie wszyscy 
się spotykali, rozmawiali.

na osiedlu przyjaźń w tamtych 
czasach w domkach jednorodzinnych 
mieszkali pracownicy warszawskich 
uczelni, natomiast w pozostałych stu-
denci (przede wszystkim uw, pw). na 
rondzie tuż za szkołą przy ul. konarskie-
go była pętla autobusowa, skąd ruszały 
autobusy 106 (na uw) i 163 (dla stu-
diujących na pw). potem pojawiła się 
linia pospieszna k (zmieniona na 523). 

nie było wtedy wiaduktu na ul. gór-
czewskiej i autobus bardzo często miał 
przymusowy postój tuż przed torami 
kolejowymi, jeżeli akurat jechał pociąg. 
wtedy człowiek liczył ilość wagonów                                       
w pociągu towarowym. 

w książkowym wydaniu „planu 
warszawy” z 1962 roku znalazłam in-
formację, jak przebiegała trasa autobusu 
106: Jelonki (osiedle przyjaźń) – po-
wstańców Śląskich – połczyńska – wol-
ska – skierniewicka – siedmiogrodzka 
– grzybowska – królewska – pl. zwy-
cięstwa. w godzinach szczytu kursowa-
ła dodatkowo linia 306 – os. przyjaźń 
– powstańców Śląskich – połczyńska 
– skierniewicka – swiedmiogrodzka – 
grzybowska – Marchlewskiego – Świę-
tokrzyska – Emilii plater (pkin). w la-
tach późniejszych linia 106 miała swoją 
pętlę przy ul. Emilii plater. 

Tuż przy pętli autobusowej na po-
czątku ul. konarskie-
go stał piętrowy dom,                 
w którym na parterze 
mieścił się sklep spo-
żywczy. po mleko szło 
się ze swoją kańką 
(bywały 1 i 2-litrowe) 
i pani sprzedawczyni 
nalewała je każdemu 
z dużej 50-litrowej 
kańki. na terenie osie-
dle były także sklepy: 
spożywczy, mięsny                        
i tekstylny mieszczące 
się z budynku z lewej 
strony obecnego cen-
trum zabaw dla dzieci 
kolorado (powstałego 
w 1994 roku). wte-
dy zamiast kolorado 
mieliśmy w tym bu-

dynku kino dar cieszące się dużym po-
wodzeniem wśród mieszkańców. To nie 
był jeszcze czas video.

seanse filmowe odbywały się także 
w prężnie działającym klubie karuzela. 
odbywały się tam także różne spotkania, 
bale sylwestrowe. 

na osiedlu była także przychodnia 
lekarska. Mieściła się w dwóch budyn-
kach po obu stronach ulicy na począt-
ku osiedla (niedaleko ul. powstańców 
Śląskich). Bloki drewniane znajdowały 
się na terenie miedzy ul. górczewską                                       
a powstańców Śląskich. dopiero potem 
część z nich wyburzono i na ich miejscu 
zbudowano akademiki murowane i ra-
tusz. praktycznie przed (albo za) każdym 
blokiem był teren zieleni. ogródków 
przydomowych było bardzo mało, nie 
grodzono terenu wokół każdej posesji, 
nie było przede wszystkim praktycznie 
samochodów.

mirosława Pałaszewska

w Piątek 22 marca byłam Na drodze krzyżowej odPrawiaNej Na tereNie osiedla 
Przyjaźń. jak to osiedle się zmieNiło. w NiedzielNe PoPołudNie wybrałam się                     
z aParatem fotograficzNym, aby sfotografować to, co Pozostało z dawNych 
jeloNek. 
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zwolniła się z pracy w szpita-
lu św. Łazarza, żeby organi-
zować zgromadzenie, czy-

niła w latach 1928 – 1932 starania                                    
o zorganizowanie domu nowicjatu.                                       
w 1930 roku dwukrotnie zgłaszała 
kard. kakowskiemu gotowość zrze-
czenia się stanowiska przełożonej 
stowarzyszenia, na co nie otrzymała 
zgody. skłonna była kwestionować 
sama siebie. Tymczasem po czterech 
latach od założenia (23.08.1930) 
kardynał zatwierdził zgromadzenie 
jako związek religijny. w karolinie,                                                                 
20 października odbyła pierwszą 
kapitułę generalną, której prze-
wodniczył abp stanisław gall. w 
1931 roku kupiła część majątku w 
niegowie, gdzie dzisiaj mieści się 
dom generalny zgromadzenia. na-
bywając go, przeznaczyła niegów 
na dom nowicjatu, dom główny 
stowarzyszenia i zakład dla dzieci                                                                                
z głębokim, znacznym i umiarkowa-
nym stopniem upośledzenie umy-
słowego, które zostały przeniesione                       
z karolina. dla chłopaków z ka-
rolina z lekkim upośledzeniem 
umysłowym  wydzierżawiła dom 
w pruszkowie  przy ul. szkolnej 
15. Również  w pruszkowie, przy 
ul. Żbikowskiej 24 wydzierżawiła, 
a potem kupiła dom dla dziew-
cząt z upośledzeniem umysłowym. 
Była osobą wielkiego działania, ale 
działania poprzedzonego wielką 
modlitwą. Śmiało kreśliła kolejne 
plany i przystępowała do działania.                                                                         

w kwietniu 1934 roku rozpoczęła 
budowę domu pracy im. szymona                                                                            
z Cyreny i szkoły zawodowej dla 
chłopców z lekkim stopniem upo-
śledzenia, przeniesionych z karo-
lina. Budzi we mnie podziw, że w 
czasie, gdy jeszcze wiele lat po jej 
śmierci (1937), mówiono w peda-
gogice specjalnej o debilach imbe-

cylach, co słusznie odbieralibyśmy 
dziś jako określenia obraźliwe, ona 
w tych dzieciach kalekich, upo-
śledzonych umysłowo i fizycznie, 
widziała przede wszystkim osoby 
ludzkie, odkupione krwią Chry-
stusa. ona mówiła, że „dziecko nie 
może być traktowane jak sprzęt – 
ono jest osoBĄ.”  w tych cierpią-
cych osobach, powierzonych opiece 
sióstr widziała współ-odkupicieli, 
jakby szymonów Cyrenejczyków, 
którzy pomagają Jezusowi dźwigać 
krzyż. 

w tych osobach kazała swoim 
siostrom adorować Chrystusa cier-
piącego, ukrzyżowanego.

 uczyła swoje siostry: „wycho-
wując musimy być matkami ducho-
wymi. ale nie takimi matkami, które 
umieją tylko morały prawić, a same 
brzydzą się upośledzonymi dzieć-
mi i kalekami (...)” przez długi czas 
opieką nad osobami upośledzony-
mi zajmowały się tylko siostry, bez 
pracowników świeckich. nie znano 
pojęcia integracji, warsztatów tera-
pii zajęciowej, a posiadanie chorego 
dziecka nie rzadko było tematem 
tabu, czymś skrzętnie ukrywanym 
ze wstydu. zupełnie nie potrzebnie. 
przecież chore dziecko, to dar, nie 
kara zsyłana rzekomo przez suro-
wego Boga! w warunkach znacznie 
odbiegających od dzisiejszych od-
bywało się karmienie, przewijanie, 
kąpiel, pranie... w trudnych wa-
runkach zewnętrznych samarytanki 
czyniły pokutę za grzechy swoje i 
świata, jednocześnie patrząc z mi-
łością na Chrystusa w twarzach i 
ciałach najbardziej odrzuconych i 
opuszczonych. nowe samarytanki, 
w nowych warunkach współpracują 
z osobami świeckimi, razem służą 
ludziom, którzy tego potrzebują. 
nowe pokolenia sióstr dalej kon-
tynuują to samo dzieło, w którym 
ciągle potrzeba rąk sprawnych, ale 
nade wszystko potrzeba kochające-
go serca.

O pragnieniu
Sługa Boża Matka Wincenta od Męki Pańskiej, 
Jadwiga Jaroszewska (1900 – 1937) OSB Sam

trudNo jest w tak krótkim artykule Przytaczać drobiazgowo wszystkie fakty 
z życia jadwigi jaroszewskiej, ale czytając, słuchając o Niej w ciągle żywym sio-
strzaNym Przekazie, śledząc kroki jej życia, trudNo Nie zauważyć, że ogromNie 
wiele daNe jej było zrobić w krótkim czasie. 

s. Margarita Brzozowska osB sam

Część iii – sprawdzona droga
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w 1932 roku Matka wincenta 
przebywała na koszt rodziny w Vi-
chy we Francji na kuracji, co skrzęt-
nie wykorzystała na służbę zgro-
madzeniu. swoje zgromadzenie                                                                             
i związane z nim prośby przedstawi-
ła w Rzymie na kongresie opatów 
rodziny benedyktyńskiej. starała 
się o afiliację do zakonu św. Be-
nedykta. w ówczesnym prawie 
nie było możliwe załatwienie 
tego formalnie. Byłyśmy, bo-
wiem, zgromadzeniem czynnym, 
a benedyktyni kontemplacyjnym. 
uzyskała jednak duchową afi-
liację do opactwa św. anzelma 
w Rzymie oraz do opactwa la 
piere–qui-Vire we Francji. płaka-
ła ze szczęścia. pan spełnił znowu 
szalone pragnienie jej serca, żeby 
włączyć jej zgromadzenie do rodzi-
ny benedyktyńskiej. Benedyktynki 
samarytanki również kontemplują 
podobnie jak inne zakony benedyk-
tyńskie (kontemplują i posługują, 
modlą się i pracują), uwielbiając 
Boga w przymiocie sprawiedliwo-
ści Bożej. 

w Rzymie sł. Boża win-
centa złożyła  wizytę w kon-
gregacji spraw zakonnych                                                         
i 25 listopada 1932 roku otrzy-
mała pismo adresowane do 
kard. kakowskiego, udziela-
jące pozwolenia na zatwier-
dzenie zgromadzenia pod 
nazwą siostry Benedyktynki 
samarytanki krzyża Chrystu-
sowego i zezwalające przeło-
żonej generalnej na złożenie 
ślubów wieczystych. dzięki temu 
wydarzeniu, mogła  8 grudnia 
1932 roku otrzymać wydany przez 
kard. aleksandra kakowskiego                                                                                
w warszawie dekret erygowania 
zgromadzenia na prawie diecezjal-
nym. 21 marca 1933 roku - w dniu, 
kiedy obchodzimy przejście do nie-
ba świętego ojca Benedykta, 

M. wincenta złożyła śluby wie-
czyste i przysięgę, jako przełożona 
generalna. Łzy radości, wzruszenia, 
spływały jej po twarzy. Miała 33 lata, 
jak mówią niektórzy – wiek Chry-
stusowy... nie jest tajemnicą, że                                                                              
w piątki przeżywała przez cierpie-

nie szczególne zjednoczenie z Jezu-
sem ukrzyżowanym. nie spożywa-
ła wtedy posiłków, nie przyjmowała 
nikogo.

kościół zatwierdzając nowe 
zgromadzenie, pozwalając mu się 
odnaleźć w rodzinie benedyktyń-

skiej, pozwalając na śluby wieczyste 
Matki wincenty, wskazywał tym 
samym, że jest to droga Boża, dro-
ga sprawdzona, na której można w 
sposób pewny realizować świętość, 
jaką Bóg dla nas zamierzył, jeżeli 
tylko tutaj nas powołuje. 

od momentu złożenia ślubów 
wieczystych żyła jeszcze tylko 4 

lata. Tym niemniej nie spoczęła w 
dalszej pracy dla zgromadzenia, dla 
powierzonych sobie osób. w tym 
czasie otworzyła w pruszkowie 
bursę św. Bernarda dla dziewcząt z 
lekkim upośledzeniem umysłowym, 
katolicki dom wypoczynkowy w 
skolimowie dla inteligencji zagu-
bionej życiowo i religijnie, głosiła 
konferencje rekolekcyjne dla sióstr. 
w 1936 roku ponownie została wy-
brana przełożoną generalną przez ii 
kapitułę generalną. stan jej zdro-
wia coraz to bardziej się pogarszał, 
często leżała obłożnie chora, jednak 
dalej kierowała sprawami zgroma-

dzenia. we wrześniu 1937 roku po-
leciła m. Benignie umińskiej pełnić 
obowiązki przełożonej generalnej 
aż do odwołania. próby kuracji nie 
dawały rezultatu. 

dzień przed śmiercią do domu 
zakonnego przy ul. Barskiej w war-

szawie przybyły radne generalne i 
przełożone domów. M. wincen-
ta żegnała je słowami: „kochajcie 
się, niech między wami zawsze 
będzie jedność”. zmarła 10 listo-
pada 1937 roku o godz. 2.30 za-
opatrzona św. sakramentami. 

dziwna rzecz, w mieszkaniu,                       
w którym do tej pory czuć było 
nieprzyjemny odór ran z ciała od-
padającego założycielce od kości, 
co sama żartobliwie nazywała 

„hiobówką”, wówczas – po śmierci – 
zapachniało płatkami róż. Może tak 
właśnie pachnie świętość zdobyta                                                                   
w cierpieniu?

„zapach” jej świętości ujawnił się 
znowu, kiedy na Mszy świętej 12 li-
stopada w katedrze św. Jana Chrzci-
ciela w warszawie. ujawnił się nie 
przez woń, ale przez zgromadzone 

tłumy: duchowieństwo, siostry, 
wiernych świeckich, spośród to 
których, może najcenniejszymi 
byli dla zmarłej żebracy, zagu-
bione i odnalezione dziewczę-
ta, znajomi z ulicy – codzienni 
świadkowie świętości dotykalnej 
ludzką ręką. 

Jeszcze raz ten „zapach” ujaw-
nił się w niegowie, kiedy to 
trumna Matki wincenty Jadwigi, 
przywieziona została z warsza-

wy, a następnie z domu sióstr przez 
ogród środkową aleją niesiona była 
do kościoła parafialnego na barkach 
sióstr - po świerkowych gałązkach 
deptanych przez kondukt pogrze-
bowy, a prości ludzie przyklękali 
przed tą świętością od Boga, którą 
znali... przyklękali jak się przyklęka 
przed najświętszym sakramentem.

dzisiaj i mnie, i Ciebie, sługa 
Boża wincenta zaprasza do świę-
tości, sama idąc coraz raźniej ku 
chwale ołtarzy.
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małE co niEco

Wokół śWiątecznego stołu: 
śledź pod pierzynką
Polubiłam ostatnio Potrawy składające się z warstw. są eleganckie i do-
skonale nadają się na Przyjęcia. Pomyślałam, że Podczas tegorocznego śnia-
dania wielkanocnego Podam jedno z takich dań, czyli śledzia Pod Pierzynką. 
jest bardzo wiele PrzePisów na tę Potrawę. obok śledzia i jajek Pojawiają 
się w nich buraki lub ziemniaki. ja jednak najbardziej lubię wariant naj-
Prostszy tylko ze śledziem, jajkami, majonezem i cebulą. wszystko musi być 
oczywiście ułożone warstwami, ale zamiast układać Poszczególne składniki 
w jednej dużej misce, można Przygotować mniejsze Porcje w salaterkach 
lub szklankach z grubym dnem. takie małe Porcje są bardziej eleganckie                           
i Praktyczniejsze - każdy gość dostaje własną, więc warstwy nie mieszają się 
na talerzu Przy nakładaniu.

Jajka ugotować na twardo. gdy ostygną obrać je, oddzielić białka od żółtek i drobno pokroić zarówno białka, jak i żółtka. 
Śledzie i obraną cebulę pokroić w drobną kostkę. szczypiorek także drobno pokroić. układać w przezroczystej misce lub 
małych salaterkach naprzemiennie: białka, śledzie, cebulę, żółtka, znów białka. każdą warstwę posolić i popieprzyć, chyba 
że śledzie są dostatecznie słone. posmarować wszystko warstwą majonezu i posypać szczypiorkiem (ewentualnie startym 
żółtym serem). Można udekorować także kiełkami. niektórzy smarują majonezem wszystkie warstwy, ale ja uważam, że 
wówczas jest go za dużo i jest zbyt dominujący w całej potrawie.

smacznego i wesołych Świąt!

Składniki na 6 porcji:

1/2 kg śledzi w oleju
8 jajek 
1 duża cebula
1 pęczek szczypiorku 
majonez
sól
pieprz

do zobaczEnia,  do usłyszEnia 
22 kwietnia - 6 maja, Art.Bem, galeria I piętro, wstęp wolny
„Kadry ze świata. Podróże okiem Polaków” - wystawa podróżniczo-fotograficzna 
25 kwietnia, godz. 20.00, Sala Koncertowa Art.Bem, bilety 20 zł (ulgowe 15 zł)
„Afera Mayerling” - koncert piosenek z musicalu „Rudolf: Afera Mayerling” Franka Wildhorna
27 kwietnia, godz. 12.00-15.00, Park Górczewska, w pobliżu amfiteatru
„Piknik pod Majkelem” - piknik rodzinny Klubu Mam na Bemowie
27 kwietnia, godz. 13.00, Sala Koncertowa Art.Bem, bilety10 zł
„Brzydkie kaczątko i już” - teatralny poranek bajkowy

Więcej przepisów znajdą Państwo na moim blogu kulinarnym: www.pocztowkizkuchni.blogspot.com.
I.Z.
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Grupy parafialne

Krąg biblijny dla dorosłych
pn.  po Mszy św. o 18.00 - ks. Mariusz Bagiński

Koło Żywego Różańca
I niedz. miesiąca, godz. 16.00 - ks. proboszcz

Kręgi Domowego Kościoła
- spotkania formacyjne dla rodzin 

ks. Krzysztof i ks. Józef
Grupa modlitewna o. Pio
II wt. miesiąca godz. 19.00
Parafialny zespół Caritas

spotkania: I pn. miesiąca po Mszy św. o 18.00
dyżury Caritas:
wt.  17.00-19.00
czw. 10.00-12.00

Prezes – p. Barbara Tywonek
Opiekun – ks. Józef Petrynowski

Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843
Grupa studencka

wt.  godz. 20.00  – ks. Krzysztof i ks. Józef
Studencki zespół muzyczny

niedz, godz. 18.00 - ks. Krzysztof Jarosz
Ministranci i lektorzy

wt.  godz. 19.00 - ks. Mariusz Bagiński
Skauci Europy

żeńska gromada wilczków
sb., godz. 10.00 - Zofia Tranda (695-091-304)

Spotkania biblijne dla dzieci 
ze śpiewem piosenek religijnych

wt. , godz. 16.40,  p. Maria Jastrzębska, ks. Mariusz

Msze święte w naszej parafii

NIEDZIELE
7.00, 8.30, 10.00

11.30 (z udziałem dzieci)
13.00, 16.00, 18.00

20.00 (studenci)
DNI POWSZEDNIE

7.00, 7.30, 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00
Niedziela – po Mszy św. o 20.00

KanCeLaria
poniedziałek – piątek: 16.00-17.30, 

tel. 664-10-99; fax 665-26-26
dyżur:

poniedziałek - ks. proboszcz
wtorek, czwartek - ks. Mariusz

środa, piątek -ks. Krzysztof
ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 

xjan@poczta.fm
ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Krzysztof jarosz – wikariusz, tel. 666-52-64, 

xkjarosz@poczta.onet.pl
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 666-52-65
ks. józef petrynowski – rezydent, tel. 666-52-66

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

inTEncjE mszalnE
21 IV – Poniedziałek Wielkanocny

7.00  +genowefa szpakowska w 11. rocz. śmierci
8.30 +Janina Ratyńska w 28. rocz. śmierci, zmarli 
 z rodz. Ratyńskich i grabowskich
10.00 +otylia i wacław witowscy – greg. 2
11.30 +andrzej witowski, Hieronim szelenbaum, 
 w rocz. śmierci, piotr szelenbaum
13.00  +Janina Bargieł w 10. rocz. śmierci, stefan Bargieł w 32. 
 rocz. śmierci 
18.00 +Teresa witkowska w 1. rocz. śmierci

22 IV – wtorek
7.00 +otylia i wacław witowscy – greg. 3
7.30 +Janina Tułacz
18.00 +Eleonora Fejcher w 29. rocz. śmierci

23 IV – środa
7.00 +otylia i wacław witowscy – greg. 4
7.30 
18.00 nowEnna do MaTki BoŻEJ

24 IV – czwartek
7.00 +Tadeusz i zmarli z rodziny
7.30 +grzegorz kamiński z ok. urodzin i imienin
18.00 +otylia i wacław witowscy – greg. 5

25 IV – piątek
7.00 +otylia i wacław witowscy – greg. 6
7.00 +Marek Macioszek z ok. urodzin i imienin
7.30 +Helena Markiewicz w 2. rocz. śmierci
18.00 +Janusz gołębiewski w 2. rocz. śmierci, adam Matczuk 
 w 9. rocz. śmierci

26 IV – sobota
7.00 +grażyna kubińska
7.30 +kazimiera Misiak w 5. rocz. śmierci
7.30 +natalia krzyżanowska w 2. rocz. śmierci
18.00 +otylia i wacław witowscy – greg. 7

27 IV – niedziela
7.00  +otylia i wacław witowscy – greg. 8
8.30 +Helena w 13. rocz. śmierci
10.00 +Franciszka, stanisław król, Maria Bąk i zmarli z rodziny
11.30 w 15. rocz. ślubu piotra i katarzyny Miller, aby dobry Bóg 
 obdarował ich swoimi łaskami
13.00  w intencji parafian
 o Boże błogosławieństwo dla kai w 4. urodziny
 o Boże błogosławieństwo i łaski dla wnuków 
 i ich rodziców oraz córki Ewy
 dziękczynna za 10 lat związku małżeńskiego Ewy i karola, 
 z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
 dla nich oraz dla oli i Łukasza
16.00 +lech, piotr, kazimierz, zofia i zofia
18.00 +Tomasz w 1. rocz. śmierci i dziadkowie
20.00 o nawrócenie męża za wstawiennictwem św. Jana pawła ii
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PISMO REDAGUJE ZESPÓŁ Z PARAFII ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY  POD OPIEKĄ KS. KRZYSZTOFA JAROSZA
Kontakt z redakcją  – xkjarosz@poczta.onet.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian  w  publikowanych tekstach. 
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.

oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz

OgłOSZENIA dUSZPASTERSKIE

ZAPOWIEdZI
Bartosz adam Łączyński, kawaler i Edyta Maria urbanek, 
panna, oboje z par. tutejszej
przemysław Trądek, kawaler z par. Matki Bożej królowej 
aniołów i Hanna nizinkiewicz, panna z par. tutejszej
Michał Marian Frelak, kawaler z par. tutejszej i krystyna Bar-
bara Turek, panna z par. narodzenia nMp w krzywczy
Michał krych, kawaler i agata kuberska, panna, oboje z par. 

tutejszej
Jakub panocki, kawaler i agnieszka domańska, panna, oboje                  
z par. tutejszej
paolo nicoletti, kawaler i Magdalena agnieszka kałuża, panna, 
oboje z par. tutejszej
Łukasz krawczyk, kawaler i anna Maria dziura, panna, oboje 
z par. tutejszej

Do owocnego przeżywania Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania przygotowy-
wała nas Niedziela Palmowa. Wyglądał m.in. tak:

Chrystus Prawdziwie 
Zmartwychwstał

Wszystkim wspierającym 
dzieło Caritas oraz naszym 

podopiecznym, życzymy 
radosnego spotkania ze 

Zmartwychwstałym Chry-
stusem, pokoju, miłości 

i nadziei w sercu. 

Parafialny Zespół Caritas

1. Radosne „alleluja” jest dziś na naszych ustach i w naszych 
sercach. niech ta radość wielkanocnego poranka dotrze do każ-
dego, niech będzie zadatkiem i zapowiedzią wiecznego święto-
wania ze zmartwychwstałym w wieczności.
2. dziękujemy naszym parafianom za tak liczny udział w tego-
rocznej liturgii Tryduum paschalnego.
3. wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim, którzy pomogli 
nam przygotować świątynię na wielkanocne uroczystości: 
- sprzątającym kościół i otoczenie
- przygotowującym nowopowstający kościół do sprawowanej 
liturgii
- autorom i budowniczym Ciemnicy i grobu pańskiego

- wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili obchody nie-
dzieli zmartwychwstania pańskiego: asyście procesyjnej, mini-
strantom, bielankom, kŻR, p. organistce.
4. w i i ii dzień Świąt nie będzie Mszy św. o godz. 1600 i 2000.
5. Jutro drugi dzień Świąt – wielkanocny poniedziałek. pamię-
tajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały 
swój powód przede wszystkim w wydarzeniach Męki, Śmierci                                                                                                                            
i zmartwychwstania pana Jezusa. zatem zadbajmy o nasz udział 
we Mszy Świętej. zachęcam także do uczestnictwa w Mszach 
Świętych przez całą oktawę wielkanocy. w czasie wolnym 
warto zajrzeć też  do innych okolicznych kościołów i obejrzeć 
wystrój grobów pańskich. 


