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oTo słowo pana:
„Hosanna Synowi Dawida.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Hosanna na wysokościach.” (Mt 21, 9).

dzisiejsza niedziela palmowa (niedziela Męki pań-
skiej) jest dniem wielu sprzeczności. zmienność człowie-
ka, jego przekonań i poglądów jest przerażająca. Jest takie 
polskie przysłowie, które mówi, że ktoś „jest zmienny jak 
kobieta w ciąży…” nie zamierzam w tym miejscu niko-
go obrażać, ani kobiet, ani tym bardziej niewiast w stanie 
błogosławionym…

słowo Boże, które dziś rozważamy również wskazuje na 
tę ludzką zmienność. Tłumy witają Jezusa, wjeżdżające-
go do Jerozolimy, gromkimi okrzykami: Hosanna… a za 
parę dni, już w wielki piątek, zakrzykną: Na krzyż z Nim! 
Na krzyż z Nim! Uwolnij Barabasza! (Mt 26, 21 – 23). 

dzisiejsza liturgia słowa bardzo podobnie przenosi 
nas od tłumów wielbiących Chrystusa do tłumów niena-
widzących Chrystusa. To ci sami mieszkańcy Jerozolimy  
i przybyli na święto pielgrzymi, ci sami ludzie wypowia-
dają, wręcz wykrzykują tak odmienne opinie i wyroki. 

Rozpoczęliśmy właśnie wielki Tydzień naszego odku-

pienia… potrzeba każdemu z nas zatrzymania się przy 
cierpiącym i umierającym na krzyżu Chrystusie, aby swo-
ją męką i śmiercią odmienił moje życie, moje skamieniałe 
i nieczułe serce. Może dziwi mnie zajadłość, zakłamanie  
i zaciekłość sanchedrynu, uczonych w piśmie i faryze-
uszy, którzy zmanipulowali tłumy i nawet przychylnego 
Jezusowi piłata. kontrastem ich postawy pełnej nienawi-
ści jest niepojęta Miłość, jaka płynie od Jezusa, Miłość,  
z jaką bierze krzyż i kroczy na golgotę, Miłość Ukrzyżowa-
na, przez którą przyszło nasze odkupienie i zbawienie…  
Jezus spogląda z wysokości krzyża z wielką miłością pro-
sto w nasze ludzkie serca, w moje i Twoje, bo On się obar-
czył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, On był 
przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy…  
(iz 53, 4).

dlatego nie mogę dziś stać obojętny przy krzyżowej 
drodze życia, oskarżać Chrystusa i ponownie krzyżować 
go obecnego w drugim człowieku.

ks. konrad

Święte 
triduum
paschalne
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EwangElia na co dziEń
9 kwietnia 2017 - niedziela palmowa
Mt 26,14-27,66

10 kwietnia  2017 - wielki poniedziałek
( J 12,1-11)
na sześć dni przed paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie miesz-
kał łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. urządzono tam dla 
niego ucztę. Marta posługiwała, a łazarz był jednym z zasiadają-
cych z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i dro-
gocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami 
swymi je otarła. a dom napełnił się wonią olejku. na to rzekł Judasz 
iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał go wydać: Czemu 
to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich 
ubogim? powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale 
ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. na 
to Jezus powiedział: zostaw ją! przechowała to, aby [Mnie nama-
ścić] na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u sie-
bie, ale Mnie nie zawsze macie. wielki tłum Żydów dowiedział się, 
że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by 
ujrzeć łazarza, którego wskrzesił z martwych. arcykapłani zatem 
postanowili stracić również łazarza, gdyż wielu z jego powodu 
odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

11 kwietnia 2017 - wielki wtorek 
( J 13,21-33.36-38)
Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego 
wzruszenia i tak oświadczył: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Jeden z was Mnie zdradzi. spoglądali uczniowie jeden na drugiego 
niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus 
miłował - spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak szymon piotr 
i rzekł do niego: kto to jest? o kim mówi? Ten oparł się zaraz na 
piersi Jezusa i rzekł do niego: panie, kto to jest? Jezus odparł: To ten, 
dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu umoczywszy 
więc kawałek /chleba/, wziął i podał Judaszowi, synowi szymona 
iskarioty a po spożyciu kawałka /chleba/ wszedł w niego szatan. Je-
zus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej. nikt jednak 
z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. ponieważ 
Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powie-
dział do niego: zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby 
dał coś ubogim. a on po spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł.  
a była noc. po jego wyjściu rzekł Jezus: syn Człowieczy został teraz 
otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg 
został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie 
samym, i to zaraz go chwałą otoczy. dzieci, jeszcze krótko jestem z 
wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak 
i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do 
niego szymon piotr: panie, dokąd idziesz? odpowiedział mu Jezus: 
dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pój-
dziesz. powiedział Mu piotr: panie, dlaczego teraz nie mogę pójść 
za Tobą? życie moje oddam za Ciebie. odpowiedział Jezus: życie 
swoje oddasz za Mnie? zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: kogut 
nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

12 kwietnia  2017 -  wielka Środa
(Mt 26,14-25)
Jeden z dwunastu, imieniem Judasz iskariota, udał się do arcy-
kapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. a oni 
wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. odtąd szukał sposobności, 
żeby go wydać. w pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa 
uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowa-
li paschę do spożycia? on odrzekł: idźcie do miasta, do znanego 
nam człowieka, i powiedzcie mu: nauczyciel mówi: Czas mój jest 
bliski; u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. uczniowie 

uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. z nastaniem 
wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu [uczniami]. a gdy 
jedli, rzekł: zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi. 
Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba 
nie ja, panie? on zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurza  
w misie, on Mnie zdradzi. wprawdzie syn Człowieczy odchodzi, 
jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego 
syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, 
gdyby się nie narodził. wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł: 
Czy nie ja, Rabbi? odpowiedział mu: Tak jest, ty.

13 kwietnia 2017 -   wielki czwartek
( J 13,1-15)
Było to przed Świętem paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego 
godzina przejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na 
świecie, do końca ich umiłował. w czasie wieczerzy, gdy diabeł 
już nakłonił serce Judasza iskarioty syna szymona, aby go wydać, 
wiedząc, że ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wy-
szedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. a wziąw-
szy prześcieradło nim się przepasał. potem nalał wody do miednicy.  
i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był 
przepasany. podszedł więc do szymona piotra, a on rzekł do niego: 
panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja 
czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł 
do niego piotr: nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. odpowie-
dział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. 
Rzekł do niego szymon piotr: panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, 
i głowę. powiedział do niego Jezus: wykąpany potrzebuje tylko nogi 
sobie umyć, bo cały jest czysty. i wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. 
wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: nie wszyscy 
jesteście czyści. a kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął 
miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyni-
łem? wy Mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, 
bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, 
to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. dałem wam bo-
wiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

14 kwietnia 2017 - wielki piątek
( J 18,1-19,42)
Męka naszego pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana

15 kwietnia 2017 - wielka sobota

liturgia wigilii paschalnej

( J 20,1-9)
pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. pobiegła więc i przybyła do szymona piotra  
i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano 
pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. wyszedł więc piotr 
i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził piotra i przybył pierwszy do grobu. a kiedy 
się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środ-
ka. nadszedł potem także szymon piotr, idący za nim. wszedł on 
do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na 
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 
jednym miejscu. wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, 
który przybył pierwszy do grobu. ujrzał i uwierzył. dotąd bowiem 
nie rozumieli jeszcze pisma, [które mówi], że on ma powstać  
z martwych.
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triduum paschalne

pierwsze wzmianki o celebracji wiel-
kiego Tygodnia pochodzą z iV wie-
ku. w V wieku św. augustyn pisał 

już o „najświętszym triduum ukrzyżowane-
go, pogrzebanego i wskrzeszonego” Chry-
stusa. do 1929 roku na określenie Triduum 
paschalnego stosowano termin „Triduum 
sacrum”. obecnie używana nazwa pojawiła 
się w roku 1924.

nazwa „Triduum” pochodzi z języka 
łacińskiego i oznacza „trzy dni”, chociaż  
w praktyce może wydawać się, że Triduum 
paschalne trwa 4 dni i składa się z wiel-
kiego Czwartku, wielkiego piątku, wiel-
kiej soboty i niedzieli zmartwychwstania. 
Rozbieżność ta wynika z faktu, że obchód 
uroczystości rozpoczyna się w kościele 
wieczorem dnia poprzedniego. Triduum 
paschalne rozpoczyna się więc wieczo-
rem w wielki Czwartek. Jest to początek 
pierwszego dnia, który kończy się wieczo-
rem w wielki piątek. wtedy zaczyna się 
drugi dzień, czyli  wielka sobota. z kolei 
w sobotę wieczorem rozpoczyna się nie-
dziela zmartwychwstania pańskiego, która 
kończy się nieszporami. zgodnie z nazwą 
liturgia zajmuje więc 3 dni. 

w wielki Czwartek rano może być 
sprawowana tylko jedna Msza św., tzw. 
Msza krzyżma świętego. Celebrowana 

jest w kościele katedralnym przez biskupa 
i prezbiterów w każdej diecezji. w trakcie 
tej Mszy św. biskup konsekruje oleje, które 
kapłani zabierają do swoich parafii. wie-
czorem odprawia się uroczystą Mszę wie-
czerzy pańskiej. w tradycji żydowskiej była 
to uczta paschalna, którą Jezus spożył ze 

swymi uczniami w przeddzień swej męki. 
podczas tej najświętszej ofiary wspomi-
namy więc wydarzenia z wieczernika, tj. 
ustanowienie sakramentu Eucharystii i sa-
kramentu kapłaństwa. na zakończenie uro-
czystości Ciało Chrystusa zostaje przenie-
sione do specjalnie przygotowanej kaplicy, 
zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin 
wieczornych wierni czuwają wraz z Jezu-
sem, wspominając Jego samotną modlitwę  
w ogrójcu, zdradzieckie pojmanie  
i pierwsze przesłuchania. Tabernakulum 
jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna 
lampka, a z ołtarza zdejmowany jest obrus 
i świece. 

wielki Czwartek jest też świętem wszyst-
kich kapłanów. w kościołach zazwyczaj 
wręcza się księżom kwiaty i składa życze-
nia.  zarówno czytania, jak i obrzędy tego 
dnia, podkreślają służebną postawę Chry-
stusa, który przepasał się prześcieradłem  
i umył uczniom nogi, każąc im w tym naśla-
dować siebie. na pamiątkę tego wydarzenia 
w niektórych parafiach po homilii kapłan 
umywa wybranym parafianom nogi. 

wielki piątek to jedyny dzień w roku, 
w którym nie sprawuje się Mszy Świętej, 
gdyż tego dnia Jezus umierał na krzyżu za 
nasze grzechy. wiernych obowiązuje post 

Niedziela Palmowa rozPoczyNa NajważNiejszy dla katolików tydzień w roku, czyli wiel-
ki tydzień. jego kulmiNacyjNym PuNktem jest triduum PaschalNe męki i zmartwychwsta-
Nia Pańskiego. triduum rozPoczyNa się mszą wieczerzy Pańskiej w wielki czwartek,  
a kończy się NieszPorami w Niedzielę zmartwychwstaNia Pańskiego. Podczas tych dNi 
w sPosób szczególNy rozPamiętywaNe są ostatNie chwile jezusa Przed sądem, jego męka, 
droga krzyżowa, śmierć i zmartwychwstaNie. 
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ścisły, ilościowy i jakościowy. w kościołach, 
adoruje się pana Jezusa w ciemnicy, odby-
wają się nabożeństwa drogi krzyżowej 
lub gorzkich Żali. późnym popołudniem 
rozpoczynają się najważniejsze obrzędy 
tego dnia, zwane liturgią Męki pańskiej. 
składa się ona z czterech części, tj. liturgii 
słowa, adoracji krzyża, obrzędów komunii   
i procesji do grobu pańskiego. na począt-
ku ministranci i kapłani wychodzą w ciszy 
do ołtarza. nie poprzedza ich dzwonek, nie 
śpiewa się żadnej pieśni. przed ołtarzem ka-
płan pada na twarz. wszyscy obecni w ko-
ściele klękają. dzieje się tak dlatego, że wo-
bec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa 
są nieodpowiednie, a cisza w tej chwili mówi 
znacznie więcej. w trakcie liturgii słowa 
czytany jest fragment Ewangelii, dotyczący 
Męki Chrystusa. na zakończenie liturgii 
słowa odbywa się modlitwa powszechna. 
w dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, 
aby miał w opiece cały świat.

drugą część liturgii Męki pańskiej stano-
wi adoracja krzyża. w wielki piątek uka-
zuje się ponownie wiernym wszystkie krzyże 
w kościołach, które od dwóch tygodni były 
zasłonięte. kapłan odsłania krzyż, śpiewa-
jąc: „oto drzewo krzyża, na którym zawisło 
zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadają 
„pójdźmy z pokłonem”, padają na kolana  
i wielbią zbawiciela. po odsłonięciu krzyża 
wierni podchodzą, aby ucałować krzyż Je-
zusa. Śpiewa się przy tym zazwyczaj jedną 
z najbardziej przejmujących pieśni, tj. „ludu 
mój ludu”. ukazuje ona, co Bóg zrobił dla 
izraelitów, gdy wychodzili z ziemi egipskiej, 
i czym oni odpłacili Jego Jednorodzonemu 
synowi. Śpiewanie tej pieśni przypomina 
również wiernym, że każdy z nas doświad-
czył od Boga wielu dobrodziejstw, a często 
odpłaca Mu grzechem.

po zakończeniu adoracji krzyża następu-
je komunia Święta. nie ma przeistoczenia,  

a kapłani rozdają Ciało Chrystusa, konse-
krowane poprzedniego dnia. wielkopiąt-
kową liturgię kończy przeniesienie naj-
świętszego sakramentu do kaplicy, zwanej 
Bożym grobem. Monstrancja jest przy-
kryta białym welonem na pamiątkę całunu, 
którym owinięto doczesne szczątki Jezusa. 
Tego wieczora trwa adoracja.  

w wielką sobotę  tradycyjnie święci się 
pokarmy. przez całą sobotę trwa również 
adoracja najświętszego sakramentu i gro-
bu pańskiego. kościół trwa przy grobie 
pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chry-
stusa, a także Jego zstąpienie do otchłani.  
w otchłani, zgodnie z tradycją kościoła, 
Jezus ogłosił wieść o pokonaniu śmierci 
wszystkim zmarłym przed wiekami. w go-
dzinach porannych zaleca się sprawowanie 
godziny Czytań i Jutrzni, tj. modlitw bre-
wiarzowych psalmami, z udziałem wier-
nych.

głównym punktem liturgicznym wiel-
kiej soboty jest wieczorna, uroczysta wi-
gilia paschalna. To najważniejsza liturgia w 
Roku liturgicznym, odbywająca się po za-
padnięciu zmroku. w jej trakcie rozbrzmie-
wa już radosne alleluja, które zwiastuje 
zmartwychwstanie Chrystusa.

liturgia wigilii paschalnej nie jest typo-
wą Mszą, gdyż oprócz liturgii słowa i li-
turgii Eucharystycznej, składa się z liturgii 
Światła i liturgii Chrzcielnej. Rozpoczyna 
się przed kościołem. do rozpalonego ogni-
ska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. 
Tu następuje poświęcenie ognia, a potem 
prowadzący kreśli na paschale znak krzyża, 
litery alfa i omega oraz na polach między 
ramionami krzyża cyfry bieżącego roku. 
umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ 
w formie krzyża. 

z zapalonym paschałem procesja wcho-
dzi do nieoświetlonego kościoła. Jest to 
symboliczne przypomnienie o prawdzie, że 

Chrystus przez swoje zmartwychwstanie 
rozprasza ciemności grzechu i śmierci i my 
nie musimy się już bać śmierci, skoro on ją 
pokonał. po wejściu do kościoła kapłan wy-
powiada słowa „Światło Chrystusa” i wów-
czas wierni zapalają od paschału świece.  
w kościele robi się jeszcze jaśniej. Mrok 
jest już przezwyciężony. 

po dojściu do ołtarza kapłan trzeci raz 
pokazuje światło Chrystusa, zapalają się 
wszystkie światła. symbolikę światła wy-
jaśnia śpiewane orędzie wielkanocne. 
„weselcie się już zastępy aniołów w nie-
bie (...) Raduj się ziemio opromieniona 
tak niezmiernym blaskiem, a oświecona 
jasnością króla wieków poczuj, że wolna 
jesteś od mroku, co świat okrywa (...) Tej 
nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmier-
ci jako zwycięzca wyszedł z otchłani (...)  
o, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby 
wykupić niewolnika, wydałeś swego syna 
(...)”. liturgia Światła wyraża więc czuwa-
nie wiernych na modlitwie w oczekiwaniu 

na zbawcze wydarzenia.
w wielką sobotę liturgia słowa jest 

wyjątkowo rozbudowana. Może się składać 
na nią aż dziewięć czytań, które pokazują 
całą historię zbawienia: od początku świa-
ta, poprzez wyprowadzenie narodu wybra-
nego z Egiptu, aż do czasu, gdy syn Boży 
stał się Barankiem, by zbawić świat, a zabity 
za grzechy świata trzeciego dnia powstał  
z martwych. liturgia przypomina, że udział 
w owocach śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa jest możliwy dzięki sakramento-
wi chrztu, który zanurza wiernych w Jego 
śmierć i pozwala razem z nim zmartwych-
wstać do nowego Życia. do tych treści na-
wiązuje kolejna część uroczystości, tj. litur-
gia Chrzcielna.

liturgia Chrzcielna rozpoczyna się od 
błogosławieństwa wody, później następuje 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i mo-
dlitwa za tych, którzy przyjmują ten sakra-
ment. z zapalonymi świecami w ręce wierni 
wyrzekają się grzechu, wszystkiego, co pro-
wadzi do zła, i szatana, głównego sprawcy 
grzechu, a następnie wyznają wiarę w ojca, 
syna i ducha Świętego, kościół, obcowanie 
świętych, odpuszczenie grzechów, zmar-
twychwstanie ciała i życie wieczne. 

po zakończeniu liturgii Chrzcielnej wier-
ni przyjmują Eucharystię. w niektórych 
parafiach na zakończenie obrzędów odbywa 
się jeszcze procesja rezurekcyjna, mająca za 
zadanie obwieścić światu fakt zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie ca-
łemu światu ogłaszają radosną wieść: może-
cie już otrzeć łzy, śmierć została pokonana. 
Ta procesja ma również miejsce następnego 
dnia rankiem, przed pierwszą Mszą świętą 
w niedzielę zmartwychwstania pańskiego. 

roman Łukasik
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wJazd Jezusa 
do JerozolimY

o wadze wjazdu do Jerozolimy 
świadczy, że wspominają o nim 
wszyscy czterej Ewangeliści  

(Mt 21, 1-11; Mk 11, 1-11; łk 19, 29-40; 
J 12,12-19), co nie jest w Ewangeliach czę-
ste. Być może wzorowali się wzajemnie na 
opisach tego wydarzenia - a nie było to po-
wszechne przy tworzeniu tekstów Ewan-
gelii - być może była to jedna z najczęściej 
przekazywanych ustnie wśród ludu Boże-
go opowieści, tak czy owak wjazd Jezusa do 
Jerozolimy był dla współczesnych bardzo 
ważny.

Triumfalny wjazd do miasta był atry-
butem starożytnych zwycięskich wodzów. 
Był to zwyczaj sięgający czasów aleksan-
dra wielkiego, rozpowszechniony także 
w palestynie. Tak wkraczał do Jerozolimy 
po zdobyciu Judei szymon Machabeusz  
w 141 r. przed Chr.: „weszli do zamku przy 
śpiewie pieśni, z palmowymi gałęziami  
w rękach. grano na harfach, na cymba-
łach, na lirach, śpiewano hymny i pieśni, bo 
wielki nieprzyjaciel został usunięty spośród 
izraela” (1 Mch 13, 51). w czasach Jezusa 
triumfalny wjazd do Rzymu, zwany „trium-
phus”, był zaszczytem przyznawanym wo-
dzowi powracającemu z jeńcami wojen-
nymi i łupami do wiecznego Miasta po 
odniesieniu zwycięstwa. To na potrzeby ta-
kich triumfów budowano łuki triumfalne.

podczas wjazdu pana Jezusa mamy 
śpiewanie hymnów: „Błogosławiony król, 
który przychodzi w imię pańskie! pokój  
w niebie i chwała na wysokościach!” - we-
dług patrona naszej parafii (łk 19, 38). 
Mamy gałęzie palmowe - to u św. Jana  
( J 12,13). Mamy nawet rozściełanie płasz-
czy na drodze przed Jezusem - to we 
wszystkich trzech Ewangeliach synoptycz-
nych. ale to już koniec podobieństw do 
wjazdów triumfalnych. 

zamiast jeńców wojennych - mamy 
uzdrawianie niewidomych i chromych po 
przybyciu do Jerozolimy (Mt 21, 14). za-
miast wojennych łupów - wyrzucenie prze-
kupniów ze świątyni; Jezus mówił do nich: 
„napisane jest: Mój dom będzie domem 

modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię 
zbójców!” (łk 19, 46). zamiast łuku trium-
falnego - zapowiedź zniszczenia Jerozoli-
my; Jezus na widok miasta zapłakał nad nim  
i rzekł: „o gdybyś i ty poznało w ten dzień 
to, co służy pokojowi! ale teraz zostało to 
zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą 
na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą 
cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. po-
walą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą  
i nie zostawią w tobie kamienia na kamie-
niu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego 
nawiedzenia” (łk 19, 41-44).

pan Jezus dokonał wjazdu nie na koniu, 
będącym atrybutem zwycięskiej wojny, lecz 
na ośle - będącym w Biblii symbolem po-
koju. w dodatku był to osioł pożyczony 
(Mk 11, 3). Cóż zatem nam mówi ta sce-
na? Jezus jest zwycięskim wodzem, które-

uroczysty wjazd PaNa jezusa do jerozolimy to jedeN z Najbardziej bogatych w symboli-
kę ePizodów ewaNgeliczNych, zwłaszcza że - gdy się zastaNowić - Nie jest oN NiezbędNy  
w Narracji PrzyczyNowo-skutkowej historii zbawieNia. jezus zdecydował się Nań  
w określoNym celu.

go wielbi lud, lecz - królestwo Jego jest nie  
z tego świata. Cudzy osioł zamiast zdo-
bycznego rumaka bojowego, zapowiedź 
ruin zamiast strzelistych budowli, uzdro-
wienie chorych zamiast pastwienia się nad 
pokonanymi jeńcami... 

Faryzeusze dobrze zrozumieli tę naukę, 
odbierającą im władzę nad ludem, dlate-
go widząc wjazd Jezusa mówili jeden do 
drugiego: „widzicie, że nic nie zyskujecie? 
patrz - świat poszedł za nim” ( J 12,19). 
domagali się od Jezusa, by przerwał uro-
czysty wjazd: „nauczycielu, zabroń tego 
swoim uczniom!”. lecz on im odrzekł: 
„powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie 
wołać będą!” (łk 19, 39-40). 

maciej Białecki maciej@bialecki.net.pl

giotto, „wjazd do Jerozolimy”
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co nam mówią Święci?

BŁoGosŁawionY 
ks. Franciszek roGaczewski

Był polskim społecznikiem, tylko w 
ciągu jednego roku posługi kapłańskiej 
założył 30 (sic!) stowarzyszeń religij-
nych. 

na świat przyszedł 23 grudnia 
1892 roku w lipinkach w po-
bliżu Świecia w zaborze pru-

skim jako najstarsze z siedmiorga dzieci 
rzeźnika leonarda i anny z domu la-
skowskiej. kiedy miał 2 lata, rodzina wy-
prowadziła się do oddalonego o 20 km 
lubichowa, gdzie ukończył szkołę pod-
stawową. uczęszczał do Collegium Ma-
rianum w pelplinie. naukę kontynuował 
w gimnazjum im. Mikołaja kopernika  
w Chełmnie nad wisłą, gdzie w 1913 
roku zdał maturę. w tym samym roku 
wstąpił do seminarium duchownego  
w pelplinie. w czasie i wojny światowej 
przerwał studia ze względu na obowiąz-
kową służbę wojskową w armii niemiec-
kiej. Był sanitariuszem w szpitalach m. in. 
w stargardzie, kwidzynie i olsztynie. 

w 1918 roku ukończył seminarium 
i przyjął święcenia kapłańskie z rąk  
ks. biskupa augustyna Rosentretera. 
pracę duszpasterską rozpoczął jako wi-
kariusz w parafii św. Tomasza w nowym 
Mieście lubawskim. Chętnie pracował 
z młodzieżą, założył Towarzystwo Mło-
dzieży katolickiej oraz zespół piłkarski. 
w kolejnych latach był wikariuszem 
m. in. w parafii pw. najświętszego ser-
ca Jezusowego w gdańsku–wrzeszczu 
(1920-1927), w kościele św. Brygidy  
w gdańsku (1927-1928) i parafii św. Jó-
zefa w gdańsku (1928-1930). pracował 
jako katecheta w gimnazjum polskim 
Macierzy szkolnej w gdańsku.

w 1930 roku został rektorem nowo-
powstającego polskiego kościoła pw. 
Chrystusa króla. ks. Franciszek Roga-
czewski miał niezwykłe zdolności organi-
zacyjne, dzięki którym prace przy budo-
wie świątyni postępowały bardzo szybko. 
w 1932 roku kościół poświęcił biskup 
o’Rourke. ks. Rogaczewski był założy-
cielem wielu stowarzyszeń nie tylko reli-
gijnych, ale i społeczno - patriotycznych: 
katolickiego stowarzyszenia Mężczyzn, 
katolickiego stowarzyszenia kobiet pw. 

św. zyty, kato-
lickiego stowa-
rzyszenia Mło-
dzieży, orkiestry  
i chóru kościelne-
go. w 1924 roku 
wraz z grupą pol-
skich kapłanów 
powołał do życia 
ligę katolicką, 
która skupiała 
polską inteligen-
cję pomorza. Był 
polskim patrio-
tą - organizował 
polskie wystawy, 
działał w za-
rządzie gminy 
polskiej, był ka-
pelanem polskich 
kolei państwo-
wych i pracow-
ników poczty 
polskiej wolnego 
Miasta gdańska. 
w czasie wybo-
rów do Volkstagu 
(parlamentu wolnego Miasta gdańska), 
agitował na rzecz polskich kandydatów. 
kolportował polską prasę i książki, or-
ganizował pielgrzymki do wejherowa, 
swarzewa, Częstochowy oraz wycieczki 
do warszawy, krakowa, poznania, lwo-
wa czy wilna. aktywna postawa propol-
ska księdza Rogaczewskiego nie podo-
bała się niemcom, wywoływała szykany 
z ich strony. Mimo dekretu papieża nie 
zgodzili się na utworzenie czterech pol-
skich parafii w wolnym Mieście gdań-
sku. 

ksiądz Franciszek został aresztowany 
o świcie pierwszego dnia ii wojny świa-
towej i doprowadzony do budynku szko-
ły średniej dla dziewcząt (zwanego „Vic-
toriaschule”), gdzie niemcy urządzili 
tymczasowe więzienie dla aresztowanych 
polaków.  Mimo bicia i tortur służył 
współwięźniom posługami. pocieszał ich 
mówiąc: „Jak nas tu rozstrzelają, to zo-
baczymy się w niebie”. 2 września 1939 
roku w pierwszym transporcie trafił do 
niemieckiego obozu koncentracyjnego 

w stutthofie. Bity, maltretowany, zmu-
szany do najcięższych prac, nie załamał 
się. przez trzy dni przetrzymywano go 
w bunkrze biciem próbując wymusić ze-
znanie, że przechowywał w kościele broń. 
nie tracił ducha mimo licznych szykan 
(m. in. tortur, głodu, karnych ćwiczeń), 
potajemnie słuchał spowiedzi, prowadził 
wspólne modlitwy. w wigilię 1939 roku 
z jego inspiracji więźniowie; mimo zaka-
zu śpiewali kolędy po polsku, został za 
to ukarany dodatkową pracą i kolejnym 
biciem. 

ksiądz Franciszek Rogaczewski został 
rozstrzelany przez niemców 11 stycznia 
1940 roku w lesie w pobliżu obozu wraz 
z grupą 22 wybitnych przedstawicieli po-
laków z gdańska i okolic. w 1979 roku 
po ekshumacji zbiorowego grobu w stut-
thofie jego prochy pochowano w grobow-
cu rodziców. został beatyfikowany przez 
św. Jana pawła 13 czerwca 1999 roku  
w warszawie w grupie 108 błogosławio-
nych męczenników ii wojny światowej. 

Joanna matkowska
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droGa krzYŻowa 
Z UDZIAŁEM AKTORÓW 
I DZIENNIKARZY
kaplica 7 kwietnia 2017 roku był wypełniona po brzegi. zdążyliśmy 

się już przyzwyczaić, że od kilku lat znani aktorzy i dziennikarze 
czytają rozważania przygotowane przez naszą parafiankę poetkę 

noemi Joannę zasadę. i jak zwykle, są one są bardzo poruszające. Myśleć  
o wypowiedzianych w kaplicy słowach będziemy jeszcze długo.”kiedy wró-
cisz do domu,/ do twojej pracy i szkoły./ kiedy wrócisz do swojego życia,/ 
wtedy dopiero rozpoczyna się/ prawdziwa droga krzyżowa./ Twoja dro-
ga…”

Tegoroczne rozważania były zatytułowane „kochaj za darmo”.  
Bóg „w testamencie zostawił nam miłość. (…) Miłość sprawia, że chce się 
żyć./ przyjmij ją/ i dziel się z każdym napotkanym człowiekiem./ niech 
nasze codzienne życie będzie/ skromną zapłatą/ za cud/ za zmartwychwsta-
nie.”

Mogliśmy przeżywać tę drogę krzyżową dzięki wspaniałej interpretacji 
tekstów w wykonaniu Teresy lipowskiej, Haliny Rowickiej, krystyny Czu-
bówny. krzysztofa kalczyńskiego, Macieja Jachowskiego i samej autorki 
noemi. pieśni maryjne zaśpiewała (a wraz z nią wszyscy zgromadzeni) 
danuta stankiewicz.

Tekst rozważań można było kupić przy wyjściu z kaplicy u pana stani-
sława. dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na rehabilitację brata pani 
Joanny zasady. Czeka go  w czerwcu operacja, po której może chodzić. Jest 
więc nadzieja na wyzdrowienie.

Jak sama poetka przyznała, to były już dziewiąte rozważania drogi krzy-
żowej jej autorstwa w tak znakomitym wykonaniu. pozostaje mieć nadzieję, 
że za rok wysłuchamy kolejnych. a za te piątkowe serdecznie dziękujemy.

mirosława pałaszewska
fot. Grzegorz ewiak
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modlitwa    za kapŁanów
zbliża się wielki czwartek – dzień wyjątkowy dla każdego chrześcijanina, a szczególnie dla kapła-

nów, gdyż jest to dzień ustanowienia sakramentów świętych – eucharystii i kapłaństwa.
tego dnia w naszej wspólnocie parafialnej będzie możliwość podjęcia całorocznej modlitwy za jedne-

go, wylosowanego kapłana z naszego parafialnego prezbiterium. tę akcję zainicjowało młode małżeń-
stwo darii i oskara, których mogliśmy usłyszeć w naszej parafii w trzecią niedzielę wielkiego postu.

zwracamy się z gorącą prośbą do naszych parafian o podjęcie tej wspaniałej i pięknej inicjatywy i daru 
modlitwy, gdyż nasi kapłani bardzo mocno jej potrzebują, pracując na pierwszej linii frontu głoszenia 
słowa Bożego i walki ze złem. 

młodzi z parafii św. Łukasza

idea jest prosta: po zakończeniu Mszy 
wieczerzy pańskiej każdy parafianin 
może wylosować karteczkę z imieniem i 

nazwiskiem jednego z księży posługujących  
w parafii. przez cały następny rok co-
dziennie ofiarowuje modlitwę „pod Twoją 
obronę” w intencji wylosowanego kapła-
na.

– w ten sposób chcemy wyrazić kapła-
nom wdzięczność za ich posługę – mówią 
daria i oskar styczyńscy, pomysłodawcy 
całorocznej modlitwy. – w naszym życiu 
mocno doświadczyliśmy, że pan Bóg jest 
obecny w kapłanach, i w dużej mierze 
dzięki temu dokonało się nasze nawróce-
nie. 

oskar przez wiele lat uważał się za 
ateistę, jego rodzice także byli niewierzą-
cy. dopiero poważne kłopoty finansowe 
wstrząsnęły nimi do tego stopnia, że za-
częli szukać pomocy duchowej. – właśnie 
w tym czasie do drzwi mieszkania rodzi-
ców zapukał ksiądz, który akurat chodził 
po kolędzie. przyszedł do nich, mimo że 
nie byli zarejestrowani jako parafianie, nie 
gorszył się tym, że mój tata nie ma chrztu, 
po prostu opowiedział im o Chrystusie – 
wspomina oskar. po tej rozmowie jego 
rodzice przeżyli nawrócenie, tata przyjął 
chrzest. oskar jednak wciąż podchodził 
do wiary z dużą rezerwą. – szukałem wte-
dy czegoś zupełnie innego: miałem swój 
zespół rockowy, marzyłem o sławie, pro-
wadziłem życie imprezowicza. Traciłem 
kontrolę nad swoim życiem, pogrążałem 
się w coraz większym mroku – przyznaje. 

darię poznał na zajęciach w studium 
realizacji dźwięku. Często ze sobą roz-
mawiali, także o Bogu. za jej radą oskar 
przystąpił do spowiedzi. – Myślałem, że 
to będzie trochę jak rozmowa z psycho-
logiem: zrzucę z siebie pewien balast, 
może ksiądz mi coś podpowie. Tymcza-
sem przeżyłem głębokie doświadczenie 

duchowe, poczułem realną obecność od-
nawiającej mocy Chrystusa. po tym wy-
darzeniu stałem się innym człowiekiem 
– wyznaje oskar. sakrament małżeństwa 
przyjęli trzy lata temu. To właśnie dzięki 
pomocy kapłanów rozeznali, że Bóg po-
wołuje ich do wspólnego życia. 

pomysł na modlitwę za księży za-
czerpnęli z kościoła w podwarszaw-
skich laskach – to tam zobaczyli kie-
dyś koszyczek wypełniony karteczkami  
z nazwiskami duszpasterzy. „a może by 
zorganizować taką akcję w innych para-
fiach?” – pomyśleli. zaczęli od warszaw-
skiej parafii dzieciątka Jezus, w której 
mieszkała wtedy daria. w kolejnym 
roku udało się zachęcić szesnastu kolej-
nych proboszczów. dziś, po pięciu latach, 
w inicjatywie bierze udział ponad trzy-
dzieści parafii, nie tylko z warszawy, ale 
także łodzi, poznania i koszalina. więk-
szość z nich daria i oskar odwiedzili 
osobiście. – kiedy proboszczowie mogą  
z nami bezpośrednio porozmawiać, nabie-
rają do nas zaufania. Często proszą, żeby-
śmy sami zachęcili parafian do włączenia się  
w modlitwę, dali krótkie świadectwo – 
mówi daria. Małżonkowie przygotowali 
też wzór plakatów i obrazków do wydru-
kowania. wypisywaniem imion księży  
i rozdawaniem kartek zajmuje się zwykle 
młodzież z danej parafii. Co roku w mo-
dlitwę włącza się kilkaset osób. – wierni 
reagują bardzo entuzjastycznie, kiedy wi-
dzą, że to inicjatywa świeckich. Czasem 
chcą brać nawet po kilka karteczek dla 
rodziny, sąsiadów – śmieje się daria. – 
niektórzy mówią nam później, że dzięki 
tej modlitwie czują się bardziej odpowie-
dzialni za parafię, zjednoczeni z nią. 

Czasem pojawiają się też negatywne 
komentarze: „po co to robicie, przecież 
jest tak dużo złych księży, tyle skandali...”. 
styczyńscy przekonują jednak, że każdy 

kapłan potrzebuje modlitewnego wsparcia 
wiernych, także w jego słabościach. – kie-
dyś rozważaliśmy w tym kontekście słowa 
z Ewangelii: „uderzę pasterza, a rozproszą 
się owce”. kapłani są szczególnie nara-
żeni na pokusy, bo to przede wszystkim  
w nich „celuje” diabeł, wiedząc że im słab-
szy jest pasterz, tym mniej bezpieczne sta-
do – podkreślają.

Małżonkowie są szczególnie wdzięczni 
swoim kierownikom duchowym – to oni 
są pierwszymi osobami, do których zwra-
cają się z prośbą o pomoc w jakichkolwiek 
problemach. a trudności mieli wiele: na 
początku małżeńskiej drogi nie wiedzie-
li nawet, czy będą mieli gdzie mieszkać  
i za co się utrzymać. oskar studiuje teo-
logię i pracuje dorywczo w szpitalu. daria 
przez kilka lat grała na gitarze w zespo-
le jazzowym, czuła jednak, że to nie jej 
droga. dziś jest organistką. – oboje nie 
zarabiamy zbyt wiele, ale czujemy, że pan 
Bóg opiekuje się nami. zawsze daje nam 
dokładnie tyle, ile potrzebujemy – zapew-
niają.

daria jest zafascynowana postacią św. 
Franciszka z asyżu, pisze muzykę do jego 
tekstów. niedawno wraz z koleżankami 
wydała płytę „Śladem ubogiego” z muzyką 
kontemplacyjną. – Święty Franciszek też 
pomagał nam odkrywać obecność Chry-
stusa w kapłanach, to mocno wybrzmiewa 
w jego pismach – zwraca uwagę.

darię i oskara można spotkać w każdy 
trzeci czwartek miesiąca po Mszy Świę-
tej o godz. 19 w parafii św. aleksandra na 
pl. Trzech krzyży w warszawie – prowa-
dzą tam adorację dziękczynną za dar ka-
płaństwa i Eucharystii. powierzają w niej 
Bogu wszystkie parafie, które biorą udział 
w całorocznej modlitwie za kapłanów.

hanna dębska
„idziemy” 20 marca 2016 nr 12 (546)
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droGa krzYŻowa droGa krzYŻowa
stacja Xii

Jezus umiera na krzyżu

Cierpienie Jezusa trwa. która to już go-
dzina mija od pojmania go w ogrodzie 
oliwnym? Ta niekończąca się udręka jest 
dla Chrystusa pana niczym, wobec Bożej 
miłości do człowieka. Twoja uwaga panie,  
w dalszym ciągu skupiona jest na człowieku, 
którego winy teraz odkupujesz. odkupienie 
ludzkich grzechów to jednak nie wszystko. 
pod krzyżem stoi Twoja Matka i Twój umi-
łowany uczeń. panie Jezu, oni pozostają Ci 
wierni do końca. „kiedy więc Jezus ujrzał 
Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego 
miłował, rzekł do Matki: «niewiasto, oto 
jest syn Twój». następnie rzekł do ucznia: 
«oto Matka twoja». i od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie.” ( J. 19, 26-27). 

Tajemnica krzyża jest trudna do zrozu-
mienia, po ludzku jest nie do pojęcia. skoro 
więc grzeszniku nie umiesz tego zrozumieć, 
to zaufaj Chrystusowi i dziękuj Mu za Jego 
miłość, mękę i śmierć na krzyżu, dziękuj za 
daną ci od Boga szansę zbawienia. zawsze 
masz wybór. Bóg nie narzuca ci swojej woli. 
Jesteś wolny i możesz sam decydować, czy 
chcesz mieć udział w zbawieniu, czy też nie. 

„Było już około godziny szóstej i mrok 
ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewią-
tej. słońce się zaćmiło i zasłona przybytku 
rozdarła się przez środek. 
wtedy Jezus zawołał do-
nośnym głosem: «ojcze, 
w Twoje ręce powierzam 
ducha mego.» po tych sło-
wach wyzionął ducha. na 
widok tego, co się działo, 
setnik oddał chwałę Bogu, 
mówiąc: «istotnie, czło-
wiek ten był sprawiedliwy»”  
(łk. 23,44-47).

Może jednak warto mo-
dlić się słowami dzieci z Fa-
timy. „o mój Jezu, przebacz 
nam nasze grzechy, zacho-
waj nas od ognia piekiel-
nego, zaprowadź do nieba 
wszystkie dusze i dopomóż 
szczególnie tym, które naj-
bardziej potrzebują Twoje-
go miłosierdzia. panie Jezu, 
czynię to z miłości dla Cie-
bie, za nawrócenie grzesz-
ników i za zadośćuczynie-
nie za grzechy popełnione 
przeciwko niepokalanemu 
sercu Maryi.”   

stacja Xiii
Jezus zdjęty z krzyża

„gdy Jezus z głośnym wołaniem oddał 
ducha swego w ręce ojca niebieskiego, 
widziałam, jak dusza  w postaci świetlistej 
spłynęła po krzyżu do otchłani, otoczona 
gronem jasnych aniołów, miedzy którymi 
poznałam gabriela. przybywszy do otchła-
ni, wysłał Jezus zaraz wiele dusz, by wstą-
piwszy w swe ciała wyszły na świat, upo-
mnieć zatwardziałych grzeszników i dać o 
nim świadectwo.” (Pasja w wizji Anny Ka-
tarzyny Emmerich, wrocław 2004 s. 214).

Twoje serce panie przestało już bić. przy 
Twoim krzyżu znajduje się niewiele osób. 
Jest Twoja Bolesna Matka, uczeń, które-
go umiłowałeś. są też Józef z arymatei i 
nikodem. To właśnie oni zdejmują Twoje 
święte Ciało z krzyża i oddają Je Matce 
najświętszej. Maryjo, tulisz do siebie syna, 
tak jak przed laty w Betlejem… Maryjo, 
jakże trudno jest sobie wyobrazić Twój ból, 
ból Matki po stracie jedynego najdroższe-
go dziecka, przejmujący ból wywołany wi-
dokiem Jego zmasakrowanego Ciała... 

o panie, Ty oddałeś się już całkowicie 
woli ojca, odszedłeś do Jego domu. a jed-
nak nie do końca tak jest panie Jezu. z mi-
łości do człowieka, pozwalasz, aby każdego 
dnia cud kalwarii dokonywał się podczas 

Mszy świętej. każdego dnia dajesz siebie, 
pozwalasz, aby człowiek mógł korzystać  
z dobrodziejstwa misterium przeistocze-
nia.  

o biedny grzeszniku, czy jesteś w stanie 
docenić to, co zrealizował dla ciebie Bóg?  

„o mój Jezu, przebacz nam nasze grze-
chy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 
zaprowadź do nieba wszystkie dusze i do-
pomóż szczególnie tym, które najbardziej 
potrzebują Twojego miłosierdzia. panie 
Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za 
nawrócenie grzeszników i za zadośćuczy-
nienie za grzechy popełnione przeciwko 
niepokalanemu sercu Maryi.”   

stacja XiV
Jezus złożony do grobu

„Mężczyźni niosący Ciało Jezusa, weszli 
z nim do groty, postawili je na ziemi, wypeł-
nili część grobu wonnościami, rozpostarli 
na to chustę, tak dużą, że opadała aż do zie-
mi i dopiero wtedy złożyli tam najświęt-
sze Ciało. uścisnąwszy je po raz ostatni  
i skropiwszy łzami miłości i smutku, wyszli 
z groty. zaraz też weszła tam najświętsza 
panna, usiadła w miejscu głowy grobu na 
dwie stopy wysokiego, i z płaczem pochy-
liła się nad zwłokami swego syna jedy-

nego, by uścisnąć je po raz ostatni.”  
(Pasja, s. 238).

Czy to już naprawdę koniec? 
oczywiście, że nie! z chwilą, gdy co 
do joty Chrystus pan wypełnił swo-
je zadanie, rozpoczyna się kolejny, 
zupełnie nowy rozdział w dziejach 
ludzkości. o grzeszniku, masz szan-
sę na udział w zbawieniu, które do-
konało się przez krzyż. dziś jeszcze 
grób nie jest pusty. Jeszcze nie, ale za 
kilka dni…

„o mój Jezu, przebacz nam na-
sze grzechy, zachowaj nas od ognia 
piekielnego, zaprowadź do nieba 
wszystkie dusze i dopomóż szcze-
gólnie tym, które najbardziej potrze-
bują Twojego miłosierdzia. panie 
Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, 
za nawrócenie grzeszników i za za-
dośćuczynienie za grzechy popeł-
nione przeciwko niepokalanemu 
sercu Maryi.”   

  iwona choromańska
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małE co niEco

WOKÓŁ ŚWIĄTECZNEGO STOŁU: 
FASZEROWANE JAJKA W STYLU 
ŚRÓDZIEMNOMORSKIM

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

do zoBaczenia, do usŁYszenia
9 kwietnia, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 
„o ignasiu, który nie lubił szkoły” - teatralny poranek bajkowy
9 kwietnia, godz. 16.00, kościół pw.  Bogurodzicy Maryi, wstęp wolny 
„siedem ostatnich słów zbawiciela na krzyżu” - oratorium Josepha Haydna w wykonaniu warszawskiej 
orkiestry symfonicznej „sonata” pod dyrekcją stanisława winiarczyka
9 kwietnia, godz. 17.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 
„Co nam w duszy gra” - koncert uczestników zajęć wokalnych

z jajkami jest trochę tak jak... ze śledziami. Na każdą wigilię bożego NarodzeNia staram się Przygotować 
jakąś Nową Przystawkę ze śledzi, a z kolei Na wielkaNoc Próbuję wykreować kolejNą odsłoNę jajek fasze-
rowaNych. Nie jest łatwo, bo często mam wrażeNie, że wszystko już wcześNiej było. czasem jedNak Pomysły 
Przychodzą do głowy bardzo sPoNtaNiczNie. uwielbiam kuchNię śródziemNomorską i zawsze staram się mieć  
w lodówce jakieś składNiki do PrzygotowywaNia dań z tego regioNu, choćby słoik oliwek, czy suszoNych Po-
midorów. okazuje się, że doskoNale komPoNują się także z jajkami!

składniki:

6 jajek
6 łyżek startego parmezanu
kilka suszonych pomidorów mary-
nowanych w oleju
12-15 czarnych oliwek
suszone oregano
sól
pieprz
2 łyżki oleju spod pomidorów
listki świeżej mięty lub bazylii do 
przybrania

Jaja ugotować na twardo. gdy ostygną, obrać ze skorupek i przekroić na połówki. do miseczki przełożyć żółtka 
ze wszystkich jajek i rozgnieść je widelcem. dodać parmezan. pomidory odsączyć z oliwy i drobno posiekać. oliwki 
pokroić w plasterki. dodać warzywa do jajek i sera. Całość doprawić do smaku oregano, solą i pieprzem. stopniowo 
dodawać olej, dokładnie mieszając wszystkie składniki. Farsz nie może być zbyt suchy, ale też nie powinien być zbyt 
mocno nasączony tłuszczem, więc ilość dodanego oleju zależy w dużej mierze od wielkości żółtek oraz ilości dodanych 
kawałków pomidorów.

Farszem wypełnić miejsca po żółtkach. każde jajko ozdobić miętą lub bazylią.
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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. Konrad i ks. Mariusz
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 – Barbara Tywonek

Opiekun – ks. Konrad
Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843

Grupa studencka
wt.  godz. 20.00  – ks. Konrad
Studencki zespół muzyczny

niedz, godz. 18.00 - ks. Konrad Zawłocki
Ministranci i lektorzy

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

dziewczynki 8 – 12 lat: Aneta Kostro – tel. 502 214 
006, kostro.aneta@gmail.com;

dziewczynki 12 – 16 lat: Zofia Tranda – 695 091 
304, zosia.tranda@gmail.com; 

chłopcy 8-12 lat, Arkadiusz Włodarczyk: 
arek_wlodarczyk@op.pl

Scholka dziecięca
śr. godz. 17.45,  p. Joanna Kiełczewska-Włodarczyk

„Przyjaciele Oblubieńca”
środa godz. 19.00 - ks. Konrad

Spotkania dla ojców
I poniedziałek miesiąca godz. 19.30 - ks. Konrad

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. 226641099; fax 226652626

dyżury:
poniedziałek - ks. proboszcz

wtorek, czwartek - ks. Mariusz
środa, piątek -ks. Konrad

ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 226651971, 
xjan@poczta.fm

ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 226665263
ks. Konrad zawłocki – wikariusz, tel. 226665264
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 226665265

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

intencje mszalne
10 kwietnia – poniedziałek:

7.00: śp. Helena Twardziak – 86 rocznica urodzin;

7.30: śp. wanda i kazimierz skrodzcy i zmarli z rodziny z obydwu stron;

18.00: w int. zmarłych;

11 kwietnia – wtorek:

7.00: …………………………..;

7.30: o uzdrowienie i walkę z chorobą dla amelki i konrada;

7.30: śp. Ewa gala – dróżdż – 2 r.śm.;

18.00: śp. kazimierz łabęda – 5 r.śm.;

12 kwietnia – środa:

7.00: ………………………….; 

7.30: dziękczynna w 7 rocznicę urodzin oliwii z prośbą o błog. Boże  

 i potrzebne łaski;

18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

13 kwietnia – czwartek:

18.00: Msza wieczerzy pańskiej;

14 kwietnia – piątek:

8.00: Ciemna Jutrznia;

15.00: droga krzyżowa;

18.00: liturgia Męki pańskiej;

15 kwietnia – sobota:

8.00: Ciemna Jutrznia ;

15.00: koronka do Miłosierdzia Bożego;

19.30: wigilia paschalna;

16 kwietnia – niedziela:

6.00: Rezurekcja w int. parafian;

8.30: śp. Jadwiga i Franciszek, c.r. wawrzynów i Jasińskich;

10.00: dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże Miłosierdzie i opiekę 

 nMp, zdrowie, opiekę w dalszym życiu dla zofii drab z racji 

 urodzin, syna wojciecha i rodziny;

11.30: śp. Maciej – 10 r.śm., c.r. Tomaszewscy, Tosiek, Chłopek, gołdyn;

13.00: śp. Halina niemyska – 11 r.śm.;

18.00: o błog. Boże i łaski dla gabrieli Miller w 16 urodziny, 

 o powodzenie w nauce i egzaminach gimnazjalnych;
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PISMO REDAGUJE ZESPÓŁ Z PARAFII ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY  POD OPIEKĄ KS. KONRADA ZAWŁOcKIEGO
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian  w  publikowanych tekstach. 
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.
oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz
adres redakcji: redakcja@swlukasz.waw.pl

oGŁoszenia duszpasterskie

Zapowiedzi:
adam karol władziński – kawaler z par. tutejszej i ewa nawak – panna z par. Matki Bożej kodeńskiej 
w pilawie.
przemysław Florczak – kawaler i monika strumińska – panna, oboje z par. tutejszej.
piotr zembrzuski – kawaler z par. zesłania ducha Świętego w ząbkach i katarzyna anna stępień 
– panna z par. tutejszej.
damian Łukasz Buś – kawaler z par. tutejszej i Barbara oryniak – panna z par. św. wojciecha i Marcina 
w lewiczynie.
Jan Jędrzejewski – kawaler z par. tutejszej i Justyna czarnecka – panna z par. garwolin.

1. dzisiejsza niedziela palmowa wprowadza nas w tajemnicę 
wielkiego Tygodnia przeżyjmy ten tydzień jako ludzie wierzący. 
niech trzy święte dni: wielki Czwartek, wielki piątek i wielka so-
bota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Tajemnice paschal-
ne poprzez czynny udział  w bogatej liturgii. Jeszcze dziś gorzkie 
Żale o godz. 1700.

2. w wielki wtorek przypada liturgiczne wspomnienie dobrego 
łotra.   od 2009 roku obchodzimy je w kościele jako dzień Mo-
dlitw za więźniów. 

3. w wielki czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest 
tylko jedna msza Święta, zwana mszą wieczerzy pańskiej, na pa-
miątką ustanowienia eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona 
Triduum paschalne. w naszej parafii o godzinie 1800. po hymnie 
„Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po komu-
nii najświętszy sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adora-
cji, zwanego dawniej ciemnicą. podczas procesji zaśpiewamy hymn 
„sław, języku, tajemnicę”,  za co w tym dniu można uzyskać odpust 
zupełny.

4. w wielki piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający 
na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu je-
dzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do 
syta. . Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. 
liturgia Męki pańskiej o godzinie 1800 , wcześniej droga krzyżowa 
i pierwszy dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego o godzinie 1500. 
za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny.  
na zakończenie liturgii najświętszy sakrament zostanie przeniesio-
ny do grobu pańskiego.  o godz. 2100 odśpiewamy  gorzkie Żale.

5. wielka sobota jest dniem adoracji najświętszego sakramentu 
w grobie pańskim. pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogo-
sławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do 
otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. 
warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów 
mięsnych. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od go-
dzinie 800 do 1800.  w wielki piątek i wielką sobotę zapraszamy na 
godz. 800 na Ciemną Jutrznię.

6. w sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię zmartwychwsta-
nia pańskiego. uroczysta  i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznaj-
mi zmartwychwstanie Chrystusa. Wszystkich Parafian zachęcam do 
licznego udziału w Wigilii Paschalnej, która w naszym kościele roz-
pocznie się o godzinie 1930.  na tę liturgię przyjdźmy ze świecami.

7. uroczyste obchody wielkiego Czwartku, piątku i soboty cele-
brować będziemy w murach nowopowstającej świątyni.

8. w Tryduum paschalne adoracja trwać będzie do godz. 2200.
9. niedziela zmartwychwstania pańskiego rozpocznie się Mszą 

Rezurekcyjną o godz. 600. Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 700, 
1600 i 2000.

10. w poniedziałek wielkanocny nie będzie Mszy św. o godz. 1600 
i 2000. pozostałe Msze jak w każdą niedzielę.

11. w tym tygodniu można jeszcze przystąpić do sakramentu po-
kuty: w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 1730.

12. prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła we wtorek od godz. 
1900

13. konferencja przed chrztem  w środę o godz. 1900.
14. ofiary na kwiaty do grobu można złożyć do puszek na fila-

rach kaplicy.
15. dziękujemy wszystkim, którzy nabyli nasze, parafialne pal-

my. dochód z ich sprzedaży zasila konto budowy nowego kościoła. 
Tradycyjnie już obok palm możemy też nabyć czekoladowe jajka 
wielkanocne, które są czekoladowymi cegiełkami na budowę kościo-
ła. informujemy też, że jak co roku w wielką sobotę przy okazji 
poświęcenia pokarmów będzie można zaopatrzyć się w mazurki  
i baby wielkanocne. dochód z ich sprzedaży wspiera budowę nasze-
go nowego kościoła.


