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Marta Robin 
doświadczyła 
niezwykłego 
zjednoczenia z 
Jezusem. wokół 
jej łóżka odra-
dzała się wiara 
Francji.

OtO słOwO Pana
czyli Bóg mówi dzisiaj do swoich dzieci

słyszymy dziś dwa fragmenty Ewangelii, które wydają się tak od 
siebie odległe, jakby sobie przeczące: triumf wjazdu do Jerozolimy                  
i katastrofa męki.

sprzeczność ta jest jednak pozorna. prawdziwy trumf Jezusa nie 
odbywa się w chwili, kiedy tłumy pełne entuzjazmu wyśpiewują Ho-
sanna. To prawda, że nazywając go publicznie synem dawida przy-
pisują Mu godność Mesjasza. To prawda, że wjazd na oślęciu realizu-
je proroctwo zachariasza o przybyciu zwycięskiego króla (za 9,9).

prawdziwy triumf pana dokona się jednak na krzyżu, kiedy pokona 
grzech i szatana. Będzie to trumf miłości ponad wszystko. po to Je-
zus wkracza do Świętego Miasta.

     XkJ                czytaj s. 5

Największy 
tydzień 
roku

Liturgie kolejnych dni Wielkiego Tygodnia pozwalają nam namacalnie doświadczyć najważniej-
szych prawd naszej wiary. Kto wyjdzie dziś z kościoła i przyjdzie dopiero za tydzień, przyjdzie 
właściwie PO WSZYSTKIM.

MĘKa Pana 
w JEJ CIELE
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EwangElia na co dziEń
13 KwIEtnIa 2014 niedziela Palmowa Męki Pana
Mt 21,1-11; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66

14 KwIEtnIa 2014, wielki Poniedziałek
Iz 42,1-7; 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 za-
siadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetne-
go i drogocennego 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 go miał 
wydać: „Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów 
i nie rozdano ich ubogim?” powiedział zaś to nie dlatego, jako-
by dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos 
wykradał to, co składano.  na to Jezus powiedział: „zostaw ją! 
przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. 
Bo ubogich zawsze macie u siebie, 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, które-
go wskrzesił z martwych. arcykapłani zatem postanowili stracić 
również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Ży-
dów i uwierzyło w Jezusa.

15 KwIEtnIa 2014, wielki wtorek
Iz 49,1-6; 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, któ-
rego 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 odpowiedział: „To ten, dla którego umaczam kawałek 
chleba i podam mu”. umoczywszy więc kawałek chleba, wziął                     
i podał Judaszowi, synowi szymona iskarioty. a po spożyciu ka-
wałka chleba wszedł w niego szatan.  Jezus zaś rzekł do niego: 
„Co chcesz czynić, czyń prędzej”. nikt jednak z biesiadników nie 
rozumiał, dlaczego mu to powiedział. ponieważ Judasz miał pie-
czę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: 
„zakup, czego nam potrzeba na święta”, albo żeby dał coś ubo-
gim. on zaś 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 chwałą otoczony, to i Bóg go otoczy chwa-
łą 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 wam teraz 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 pójdziesz”. powiedział Mu piotr: „panie, 
dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za 
Ciebie”. odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? za-
prawdę, zaprawdę powiadam ci: kogut nie zapieje, aż ty trzy razy 
się Mnie wyprzesz”.

16 KwIEtnIa 2014, wielka Środa
Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25
Jeden z dwunastu, imieniem Judasz iskariota, udał się do ar-
cykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam”.                                                        
a oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. odtąd szukał spo-
sobności, żeby go wydać. w pierwszy dzień przaśników przystą-
pili do Jezusa uczniowie i zapytali go: „gdzie chcesz, żebyśmy 
Ci przygotowali paschę do spożycia?” on odrzekł: „idźcie do 
miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: «nauczy-
ciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić paschę                                                     
z moimi uczniami»”. uczniowie uczynili tak, jak im polecił Je-
zus, 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”. zasmuceni tym bar-
dzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja, panie?” 
on zaś odpowiedział: „Ten, który ze Mną rękę zanurza w mi-
sie, 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?” Mówi mu: „Tak jest, ty”.

17 KwIEtnIa 2014, wielki Czwartek
Msza wieczerzy Pana
Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13, 1-15
Było to przed Świętem paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego 
godzina przejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich 
na świecie, do końca ich umiłował. w czasie wieczerzy, gdy dia-
beł już nakłonił serce Judasza iskarioty, syna szymona, aby go 
wydać, widząc, że ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od 
Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. 
a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. potem nalał wody 
do miednicy. i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześciera-
dłem, którym był przepasany.  podszedł więc do szymona pio-
tra, a on rzekł do niego: „panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus 
mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale 
później to będziesz wiedział”. Rzekł do niego piotr: „nie, nigdy 
mi nie będziesz nóg umywał”. odpowiedział 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 so-
bie umyć, bo cały jest czysty. i wy jesteście czyści, ale nie wszy-
scy”. wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: „nie 
wszyscy jesteście czyści”.  a kiedy im umył nogi, przywdział szaty, 
i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozu-
miecie, co wam uczyniłem? 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 na-
wzajem umywać nogi. dałem wam bowiem przykład, abyście                                                                                     
i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.  

18 KwIEtnIa 2014, wielki Piątek
Liturgia Męki Pana
Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16;5,7-9; J 18,1-19,42

19 KwIEtnIa 2014, wielka sobota

19 KwIEtnIa 2014 Liturgia wigilii Paschalnej
Rdz 1,1 - 2,2; Rdz 22, 1-18; Wj 14, 15–15,1; Iz 54, 4a. 5-14; 
Iz 55, 1-11; Ba 3, 9-15. 32 - 4,4; Ez 36, 16-17a. 18-28; 

EPISTOŁA Rz 6, 3-11:
My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chry-
stusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. zatem przez 
chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z nim po-
grzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chry-
stus powstał z martwych dzięki chwale ojca. Jeżeli bowiem przez 
śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z nim złączeni w 
jedno, to tak samo będziemy z nim złączeni w jedno przez po-
dobne zmartwychwstanie. To wiecie, że dla zniszczenia grzeszne-
go ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany 
po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. kto bowiem 
umarł, stał się wolny od grzechu. otóż jeżeli umarliśmy razem z 
Chrystusem, wierzymy, że z nim również żyć będziemy, wiedząc, 
że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć 
nad nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu 
tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umar-
liście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Ewangelia Liturgii Wigilii Paschalnej na str. 11
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TEmaT z okładki

wIELKI CZwaRtEK 
– ostatnia wieczerza Pana
podczas tej wieczerzy Jezus ustana-

wia Eucharystię. Mogłoby się wyda-
wać, że to nowa forma kultu, która ma 
zastąpić świątynny kult starego Te-
stamentu. nie mamy już składać ofiar 
ze zwierząt i płodów roli na ołtarzu                           
w Jerozolimie, teraz mamy składać na 
ołtarzach całego świata ofiarę z chleba 
i wina, wypowiadając słowa konsekra-
cji, aby stały się Ciałem i krwią Chry-
stusa. dzięki temu złożymy Bogu 
ofiarę z Ciała i krwi Jego syna. Takie 
przekonanie jest ogromnym błędem                                             
i strasznym nieporozumieniem!

Jezus ustanawia nową formę kultu, 
kultu doskonałego, który jest wypeł-
nieniem wszystkich ofiar starego przy-

mierza. kult ten nie polega jednak na 
obrzędach ostatniej wieczerzy, które 
mielibyśmy kopiować przez wszystkie 
wieki, ale na całkowitym oddaniu sie-
bie z miłości do ojca, którego Jezus 
dokona na krzyżu. Tę doskonałą ofiarę 
składa Jezus jeden jedyny raz. prawdzi-
wy kult nowego przymierza, który my 
mamy sprawować, polega na włączeniu 
się w ofiarę Jezusa. Chodzi o włączenie 
się w Jego miłość, która zaprowadziła 
go na krzyż. Chodzi więc o włączenie 
się w tę miłość przez nasze konkretne 
postawy, decyzje i czyny, o włączenie 
się przez nasze życie. Mamy żyć tak, 
jak on. aby mieć siłę do takiego ży-
cia, aby móc ją czerpać z ofiary Jezusa 
sprawujemy Eucharystię – wspomina-
my Jego śmierć i zmartwychwstanie, 

aby zanurzać w nich nasze życie, na-
sze zmagania i cierpienia, nasze walki                  
i zwątpienia, a także nasz grzech, który 
może być pokonany mocą Jezusowej 
śmierci. dzięki temu miłość, przez 
którą on „do końca umiłował” może 
przenikać do naszych serc i działać                   
w naszych sprawach. (Bardzo cieka-
wie pisze o tym J. Ratzinger w książce 
„duch liturgii”).

ustanawiając Eucharystię, Jezus 
ustanawia też kapłaństwo nowego 
przymierza. Jeśli zrozumieliśmy na 
czym polega nowy kult, oczywiste bę-
dzie rozumienie nowego kapłaństwa. 
Jedynym kapłanem w chrześcijaństwie 
jest ten, który złożył jedyną ofiarę – 
Chrystus. Rozumiemy, że kiedy Jezus 
mówił „To czyńcie” mówił nie tylko 
o tym, aby czynić tę miłość, którą on 
doprowadził do końca oddając siebie 
za nas na krzyżu i którą uobecnił pod-
czas wieczerzy, ale także aby „na Jego 
pamiątkę” ponawiać tę ucztę miłości 
– odprawiać Mszę świętą. poleca więc 
apostołom – i ich następcom – to czy-
nić i daje im moc, aby mogli to robić.

Łatwo dostrzec sakramentalny 
wymiar posługi księży (mówiąc pre-
cyzyjnie: prezbiterów) – są tymi, pod 
których [koniecznym] przewodnic-
twem kościół sprawuje Eucharystię. 
Jeśli jednak istota kapłaństwa nowego 
przymierza polega na miłości, która 

Trzy święTe dni

Przed Nami święte triduum [dosł. trzy dNi] PaschalNe. święte to zNaczy PrzeNikNię-
te Bogiem. to czas, kiedy liturgia Pozwala Nam Na Nowo dotkNąć tamtych zBawczych 
wydarzeń. Przez wiarę oNe stają się oBecNe i mogą urzeczywistNić się w Naszym sercu w 
Nowy sPosóB. warto je w teN sPosóB Przyjąć!

ks. krzysztof Jarosz
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oddaje siebie do końca, jeśli po-
lega na życiu zjednoczonym z ży-
ciem Jezusa, jeśli ostatecznie po-
lega na złożeniu siebie w ofierze 
za życie owiec, to okazuje się, że 
bycie księdzem nie jest takie pro-
ste…

wIELKI PIĄtEK 
– męka Pana
Tego dnia kościół nie spra-

wuje Eucharystii. Jakby wszyst-
ko zamarło, skoro umarł Bóg…                           
w liturgii wpatrujemy się w mękę 
i śmierć Jezusa: słuchamy opisu                                                                      
z Ewangelii Jana, adorujemy 
krzyż i naszą modlitwą ogar-
niamy coraz szersze kręgi ludzi 
potrzebujących zbawienia. ado-
racja krzyża Jezusa zachęca nas 
do zobaczenia, gdzie możemy ten 
krzyż spotkać w naszym życiu, 
gdzie nasze cierpienie może zo-
stać dotknięte, przeniknięte Jego 
cierpieniem i Jego miłością.

warto tu zastanowić się, na 
czym może polegać obecność krzyża 
Jezusa w naszym życiu. nieraz słyszy-
my (a może też mówimy komuś), gdy 
spotka nas cierpienie: „To krzyż, któ-
ry pan Bóg ci daje. przyjmij go!”. wy-
chodzi na to, że Bóg zrzuca na mnie 
cierpienie, a ja mam po prostu z tym 
się pogodzić, pokornie to przyjąć, bo 
nie należy się buntować przeciw woli 
Boga. „skoro Jezus cierpiał tak bardzo, 
to dlaczego ty nie możesz przyjąć tego 
cierpienia, które ciebie dotyka?” – tłu-
maczyli rodzice pewne młodej osobie. 
Takie tłumaczenie wydaje mi się być 
okrucieństwem. To wymuszanie ak-
ceptacji cierpienia, bez możliwości 
sprzeciwu czy nawet zadania pytań, 
które cisną się do serca i na usta.

Teza: „masz przyjąć ból, bo to jest 
twój krzyż” raczej nie jest dobrą no-
winą, a przecież chrześcijaństwo nie-
sie dobrą nowinę. wydaje mi się, że 
prawdziwa dobra wiadomość jest inna: 
Bóg o osobie syna wszedł w ludzki 
ból, sam go doświadczył. na krzyżu 
pokazał wiarę i miłość, która potra-
fi we wszystkim rozpoznać obecność 
i miłość ojca oraz Jemu całkowicie 
się powierzyć. Tę wiarę i miłość Jezus 
daje nam przez swojego ducha. dzię-
ki temu możemy w naszym cierpieniu 
dostrzec kochającego Boga, możemy 
przeżywać nasz ból w jedności z Je-

zusem. idąc dalej, może się okazać, że 
w cierpieniu odkryjemy zaproszenie 
do udziału w dziele zbawienia świa-
ta, zbawienie konkretnego człowieka, 
który np. nas rani. Może odkryjemy                 
w sobie – płynące z miłości – pragnie-
nie bycia z Jezusem także w Jego męce. 
Mówiąc krótko: nasze cierpienie może 
stać się krzyżem. i wtedy ma sens.

wIELKa sOBOta 
– wielka cisza
w tym dniu kościół milczy. Trwa 

przy grobie swojego pana, szepcząc je-
dynie słowa liturgii godzin (modlitwy 
brewiarza). Mszał nie podaje na ten 
dzień ani jednego słowa, które miało-
by być wypowiedziane od ołtarza, któ-
ry zresztą pozostaje obnażony, pusty, 
jakby nieobecny. nie sprawuje się Eu-

charystii – pamiątki pana – bo pan 
nie żyje. Bardzo trafnie oddaje sens 
tego dnia zwyczaj obecny w krajach 
kultury hiszpańskiej: w kościele nie 
ma najświętszego sakramentu, po-
zostaje pustka, nie wiadomo gdzie 
się zwrócić, nie ma jak się modlić. 
syn Boży nie żyje, nie ma go ani                                                                            
w niebie, ani na ziemi. umarł. 
Trudno wypowiedzieć słowa 
„Chwała ojcu i synowi…”, trudno 
powiedzieć „w imię ojca i syna…”, 
bo syn nie żyje. w tej porażającej 
pustce wielką pociechą staje się fi-
gura Maryi postawiona w centrum 
– przypomina, że ona ciągle jest                                                                           
z nami, w Jej wierze i ufności moż-
na odnaleźć siłę.

wIGILIa PasCHaLna 
– obchód zmartwychwstania
Ta wieczorna/nocna liturgia 

rozpoczyna obchód wielkiej nocy 
zmartwychwstania. Choć spra-
wowana jest w sobotę, należy już 
do niedzieli, którą rozpoczyna.                                                                                                

w Świętach wielkanocnych (jak 
wskazuje sama nazwa) chodzi właśnie 
o tę noC. liturgia jakby szaleje, ko-
ściół nie wie co ze sobą zrobić, nie po-
trafi pomieścić eksplozji radości i en-
tuzjazmu płynącego z tej prostej, acz 
wciąż szokującej nowiny: pan ŻyJE!

nie ma co opisywać tu tej niezwy-
kłej liturgii – najlepiej po prostu ją 
przeżyć. ktoś bardzo trafnie podsu-
mował tę wigilijną celebrację: w tę 
noc oblubienica [tj. kościół] tańczy.

REZUREKCJa 
– wyjście z pustego grobu
przez tę procesję chcemy podzielić 

się ze światem tym, czego doświad-
czyliśmy w nocy, zanieść mu nowinę, 
że spotkaliśmy pana żywego.
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Marta od Męki Pańskiej 
- „Cała świętość jest w pokorze”

Marta Robin urodziła się                             
w 1902 r. w niewielkiej 
wiosce francuskiej Châte-

auneuf-de-galaure w pobliżu lyonu. 
Była najmłodszą spośród sześciorga 
rodzeństwa. Jej rodzicami byli ubodzy 
chłopi. Była pogodnym dzieckiem, 
lubiła tańczyć i żartować. lubiła też 
modlić się na różańcu, miała szcze-
gólne nabożeństwo do najświętszej 
panienki, nazywała Ją pieszczotliwie 
„moja Mama”. Jako niespełna dwu-
latka przeszła tyfus. Czytania i pisania 
nauczyła się w parafialnej szkole.

Jako nastolatka zaczyna mieć po-
ważne problemy zdrowotne. Cierpi 
na bóle głowy, utraty przytomno-
ści, chwilowe paraliże. leży w łóżku                       
w całkowitych ciemnościach, bo miała 
światłowstręt. Chorowała 27 miesię-
cy, potem nastąpiła chwilowa popra-
wa stanu zdrowia. 20 maja 1921 roku 
Marcie ukazała się Maryja (świadkiem 
widzenia była siostra Marty - alice). 
po tej wizji nastąpiła czasowa popra-
wa stanu zdrowia do tego stopnia, że 
Marta udała się z pielgrzymką w oko-
lice Chateauneuf-de-galaure. Mając 
nadzieję na wyzdrowienie, zdecydo-
wała się wstąpić do karmelu, wzorem 
Małej Tereski. nie została przyjęta ze 
względu na słabe zdrowie. postanowi-
ła wówczas: „[…] oddać się Bogu cał-
kowicie, wybierając nie życie karmeli-
tanki, ale nie wybierając niczego”. 

pod koniec roku choroba powróci-
ła. Marta nie mogła pracować na roli, 
zajęła się zatem haftem, by zarobić 
pieniądze. w tym czasie zaczęła czy-
tać książki z biblioteki parafialnej. 

Choroba znowu zaatakowała. 
zdiagnozowano u niej paraliż koń-
czyn dolnych i górnych, a także zanik 

odruchu przełykania. nie mogła jeść 
i pić. lekarze nie potrafili postawić 
jednoznacznej diagnozy. dopiero nie-
mal pięćdziesiąt lat później uznano, 
że najprawdopodobniej chorowała na 
wirusowe zapalenie mózgu wywołane 
grypą nazywaną „hiszpanką”. 

w 1926 roku zapadła w prawie 
miesięczną śpiączkę, po obudzeniu się 
z niej powiedziała,  że święta Teresa 
przekazała jej, że ma do spełnienia 
duchową misję. od 1928 roku miała 
blokadę krążenia krwi w kończynach, 
nie mogła samodzielnie poruszać się. 
Mimo, że została przykuta do łóżka 
nigdy nie załamała się. przez kolej-
nych pięćdziesiąt lat raz w tygodniu 
przyjmowała najświętszy sakrament. 
Był on jej jedynym pożywieniem, nic 
innego nie mogła przełknąć. usta zaś 
zwilżano jej wodą lub kawą.

we wrześniu 1930 roku ukazał się 
jej Jezus. Marta otrzymała stygmaty. 
Od tego czasu aż do swojej śmierci                   
w 1981 roku Marta co tydzień, cier-

piała mękę Golgoty. Z jej oczu spły-
wała krew, na czole nosiła ślady po 
koronie cierniowej, a na ciele zna-
ki ukrzyżowania. Podczas jednego                                                                                     
z kolejnych widzeń Jezus powiedział 
do niej: „to ciebie wybrałem, abyś 
przeżywała moją Mękę w sposób 
najpełniejszy od czasu mojej Matki                    
i nikt po tobie nie będzie jej przeży-
wał w Kościele w takiej pełni”.

Marta przyjmowała kolejne cier-
pienia. „Moją misją jest ofiara – mó-
wiła – a moje życie nieprzerwaną 
mszą. zawsze miałam wrażenie, że 
moje łoże boleści to nie łóżko, ale oł-
tarz. To krzyż... iść za Jezusem, niosąc 
swój krzyż, nie oznacza wiązania kuli 
u nogi, ale przyprawienie sercu skrzy-
deł, pojawienie się nieba w naszym 
życiu. Cierpienie jest szkołą prawdzi-
wej miłości... ofiara i hostia stopnio-
wo stały się moim życiem... Miłość                                          
i cierpienie splatają się ze mną coraz 
mocniej... a wszystko to wydaje mi się 
cudownie dobre”. przestała widzieć                        
i aż do śmierci przebywała w półmro-
ku. każdy promień światła zadawał jej 
ogromny ból.

wieść o jej pokornym przyjmowa-
niu cierpienia rozeszła się po Francji. 
w ciągu 50 lat odwiedziło ją ponad 
100 tysięcy osób, które zawierzały jej 
swoje problemy. wiele z nich zostało 
rozwiązanych. Część gości przeżyła 
duchową przemianę. 

Marta Robin zmarła w wieku                        
79 lat. w 1986 roku kościół rozpo-
czął jej proces beatyfikacyjny. Badanie 
jej mistycznego życia ciągle trwa. Jed-
nak dla wielu już od dawna jest świętą, 
która żyła jedynie Eucharystią.

Joanna Matkowska

jako dwudziestolatka stworzyła akt miłości i oddaNia się Bogu, w którym wyzNała: 
„Powierzam się toBie Bez ograNiczeń i Bez drogi odwrotu”. marta odkryła, że dzięki 
cierPieNiu i całkowitej rezygNacji ze swojej woli może PozNać Boga. Przez całe życie 
Będzie PogłęBiać to NiesłychaNe odkrycie, że cierPieNie ParadoksalNie miesza się z ra-
dością.
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z życia naszEj parafii

droga Krzyża 
na naszych 
ulicach

w ubiegły piątek przeszliśmy ulicami naszej parafii rozwa-
żając tajemnice drogi krzyżowej naszego pana. Chcie-
liśmy zobaczyć, uświadomić sobie, że ta Jego droga jest 

obecna w naszej codzienności, tam gdzie mieszkamy, spacerujemy, 
chodzimy na zakupy, spieszymy na przystanek czy przejeżdżamy 
samochodem jadąc do pracy. Było to także powiedzenie naszym 
sąsiadom, że wierzymy w obecność Jezusa pośród naszych spraw, że 
on jest także z nimi, nawet jeśli oni o tym nie wiedzą.
warto, aby także nasze życie niosło tę prawdę.

XkJ
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Jak wyglądała kiedyś niedziela 
palmowa albo inaczej kwiet-
na? „w kwietną niedzielę kto 

bagniątka nie połknął, a dębowego 
Chrystusa do miasta nie doprowa-
dził, to już dusznego zbawienia nie 
otrzymał!’ To zdanie Reja (cho¬ciaż 
ironiczne) przypomina o dawnych 
obchodach tamtego dnia, które dziś 
całkiem zanikły. Tak więc połyka-
no bagniątka, czyli bazie, wierząc, 
iż przynie¬sie to nie tylko „duszne 
zbawienie”, ale i da pożytek ciału                   
w postaci dobrego zdrowia (zwłasz-
cza zapewni zdrowie gardłu), a na 
pamiątkę wjazdu do Jerozo¬limy 
wprowadzano uroczyście do kościo-
ła wózek z figurą Chrystusa siedzą-
cego na osiołku. po miastach wózek 
ów jeździł od kościoła do kościoła, 
otrzymując honorową asystę rajców 
lub siepaczy miejskich, wszędzie zaś 
nie mogło się obejść bez radosnych 
procesji, kwiatów rzucanych przez 
dzieci i palm, którymi zaścielano 
drogę przejazdu albo bito się nimi, 
widząc w tym wszakże nie tyle gest 
pokuty, ile znany zabieg zdrowotny.

palmy, polskie palmy wierzbowe 
z bagniątkami widziało się tego dnia 
wszędzie. Był zwyczaj — na przy-
kład w okolicy Łomży — że dziew-
częta już od świtu nie rozstawały się 
z wierzbiną, smagając nią każdego, 

kogo tylko udało im się spotkać,                 
i pokrzykując wesoło „nie ja biję — 
wierzba bije!’ Musieli się pilnować 
zwłaszcza parobcy, by ich nie wy-
chłostały, jeszcze gdy spali na swych 
barłogach. koło suwałk zamiast 
dokazujących dziewuch śmigały ró-
zgami wyrostki, które wpadały do 
chałup i biły śpiochów z wołaniem 
„nie ja biję — wierzba bije, za ty-
dzień — wielki dzień!’ a wreszcie 
palmę należało mieć podczas na-
bożeństwa. królowie otrzymywali 
palmy od dzieci magnackich, inni 
brali gałązki z baziami nie tak cere-
monialnie, ze stosu przygotowanego 
przez służbę kościelną, a najczęściej 
przynosiło się je już z domu, ustro-
jone, kolorowe, paradne. służyły po 
poświęceniu różnorako ludziom. 
zjadało się trzy bazie, aby nie bolało 
gardło. gałązki wsadzone za święty 
obraz mogły się przydać przy „odpę-
dzaniu” chmur gradowych. krzyżyki, 
zrobione z tych gałązek i wetknięte                                       
w rolę, mogły tak samo chronić 
przed klęskami, a także przysparzać 
urodzaju. niewiele z ich świetności 
pozostało do dzisiaj, czas wyraźnie 
je ograniczył w mocy i zmniejszył 
do paru skromnych gałązek. Cho-
¬ciaż w górach... lej się łzo, bo dla 
mnie palma to przede wszystkim 
potężna, majestatyczna, wysoko fur-

kocząca wstążkami bagnieć góralska, 
która zdobiła kiedyś moje dziecięce 
wiosny. To cudo mierzy nieraz kilka 
metrów, wymaga żerdki lub innych 
solidnych materiałów przy kon-
strukcji, mieni się honornie barwami 
i powiewa smreczynowo-kwiatową 
kistką, a nieraz jeszcze, ujęte w sil-
ne kawalerskie łapska; staje ochoczo 
do boju, gubiąc w nim swoje wstążki 
jak bitny ptak pióra. las takich roz-
kołysanych, sczepionych z sobą ba-
gnieci — Boże, czyż może być coś 
ciekawszego, kiedy wybucha wiosna 
i kiedy patrzy się na świat chłopięco 
niespokojnymi oczkami?

Jak w zapusty, wynurzali się daw-
niej w niedzielę palmową prze-
bierańcy, aby radować ludzi swym 
wyglądem i oracjami w mowie wią-
zanej. ksiądz kitowicz podaje, że 
już podczas procesji postrojeni chło-
paczkowie z bukietami przypiętymi 
do boku i z palmami w ręku kolejno 
recytowali różnorakie wier¬szyki. 
o wjeździe do Jeruzalem i o Męce 
pańskiej, a także o poście, niedobrym 
śledziu, wielkanocnych przysmakach 
czy trudach życia szkolnego.

Józef szczypka 
„kalendarz polski”

niedziela Palmowa 
Przed laTy
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w końcu jednak rozpoczęła 
posługę w szpitalu dla osób 
wenerycznie chorych przy-

musowo leczonych. To był rok 1926 i oto-
czony bardzo złą sławą, nieistniejący już 
w warszawie – szpital św. Łazarza przy                                                                                                     
ul. książęcej 2. początki musiały być trud-
ne – chore nie chciały na swoim oddziale 
takiej „paniusi” a same zachowywały się 
wulgarnie, spacerowały nago i od czasu 
do czasu w akcie buntu i desperacji po-
suwały się do ucieczek na dach budynku, 
skąd straż pożarna musiała je spędzać 
sikawkami z wodą. oddział, na który 
trafiła Jadwiga, nazywany był „ogółem”. 
lekarze tam zatrudnieni i niższy personel 
traktowali swa pracę jak banicję. Tymcza-
sem młoda 26-letnia dziewczyna szła tam                                           
z wyboru. zatrudniła się za jedną tylko 
rację żywnościową jako dozorczyni cho-
rych i ku zdumieniu wszystkich od razu 
zaczęły do niej dołączać kolejne kobiety                                    
i młode dziewczęta.

gromadziła je i od razu wprowadzała 
tak, jak się wprowadza kandydatki do za-
konu w nowe życie. nie bez znaczenia za-
tem było jej bogate wcześniejsze doświad-
czenie, zwłaszcza czas alumnatu (okres 
przed złożeniem ślubów wieczystych)                                                              
u sióstr zmartwychwstanek. Można po-
wiedzieć, że Boża opatrzność posłuży-
ła się całą wcześniejszą historią młodej 
dziewczyny, aby ją przygotować do tego 
wszystkiego, co dopiero miało nastąpić. 
Jadwiga tworzyła nowe zgromadzenie, na 
razie na prawach świeckiego stowarzysze-
nia. stowarzyszenie „samarytanki” zosta-
ło zatwierdzone w marcu 1926 roku. Już                                                                                                      
w lutym tego samego roku siostra 
wincenta prosiła o błogosławieństwo                          
kard. aleksandra kakowskiego w war-
szawie i on takiego błogosławieństwa 
udzielił, choć wizyta była chłodna i ledwie 
kilkuminutowa. nie dziwi ostrożność ko-

ścioła w takich kwestiach... początkową 
nieufność stopniowo zastępował podziw 
otoczenia.

siostry nosiły w szpitalu biały fartuch 
i welon, traktowane jako czysty i higie-
niczny strój służbowy, ale jeszcze nie miały 
do niego prawa poza miejscem pracy. Już 
wkrótce siostry podjęły pracę w szpitalu 
skórno – wenerycznym św. Józefa w lu-
blinie. za zgodą 

bp. Mariana Fulmana siostra win-
centa założyła dom zakonny w lublinie. 
w Henrykowie pod warszawą powstał 
z jej inicjatywy dom dla dziewcząt mo-
ralnie zaniedbanych i samotnych matek. 
Ten dom w jakiś sposób odpowiadał na 
potrzeby dziewcząt zwalnianych ze szpi-
tala św. Łazarza. Jeżeli miały zaprzestać 
prostytucji i podjąć normalne życie, to na-
leżało im pomóc podjąć normalną pracę, 
zapewnić dach nad głową, przynajmniej 
tymczasowo. w Henrykowie dziewczyny 
uczyły się normalnie pracować, zarabiać 
na siebie. 

Te działania, nowo zakładane „pla-
cówki” siostra wincenta tworzyła już                                                                             

z jedną tylko nerką. usunięciu organu 
poddała się  w maju 1926 roku w piotrko-
wie Trybunalskim. w takim stanie zdro-
wia tworzyła nowe zgromadzenie. Mało 
tego, startowała bez grosza przy duszy... 
Może zaskakiwać jej ogromne zdanie się 
na opatrzność Bożą. Mówiła, że mamy 
wiele na niebieskiej hipotece. Jednocze-
śnie intensywnie szukała rozwiązań do-
brych, jak najbardziej rozumnych. Radziła 
się Boga i ludzi.

6 stycznia 1928 roku złożyła prywatne 
dozgonne śluby: ubóstwa, czystości, poko-
ry i posłuszeństwa na ręce swojego spo-
wiednika ks. prof. Jana adameckiego.

w lutym 1928 roku poprosiła ks. Jana 
Rotha, jezuitę, o zredagowanie konstytu-
cji stowarzyszenia w oparciu o kodeks 
prawa kanonicznego z 1917 roku. Tego 
samego roku, w czerwcu, zgromadzenie 
liczyło już 48 członkiń! 

w lipcu rozpoczęła organizację pierw-
szego w polsce domu dla chłopców z upo-
śledzeniem umysłowym w karolinie (woj. 
mazowieckie) w willi wydzierżawionej na 
trzy lata. zaczynała w warunkach co naj-
mniej nie sprzyjających – od razu z setką 
chłopaków, sierot wojennych, także ma-
łych i większych chuliganów, niektórych 
niesprawnych umysłowo. Był to „element 
ludzki” trudny do opanowania. doświad-
czenie karolina nauczyło s. wincentę                                                                                           
i siostry samarytanki bardzo wiele. Tu 
się zaczęła posługa wśród osób z upośle-
dzeniem umysłowym, tutaj widać było 
wyraźnie, że potrzebny jest podział na 
różne stopnie i grupy sprawności i nie-
sprawności. Mimo, że sługa Boża M. 
wincenta Jaroszewska żyła niemal w tych 
samych latach, co znana powszechnie 
Maria grzegorzewska, niewielu dostrze-
gło ją jako pionierkę pedagogiki specjalnej                             
w praktyce, ale czy słusznie?

O pragnieniu
sługa Boża Matka wincenta od Męki Pańskiej, 
jadwiga jaroszewska (1900 – 1937) osB sam

zaNim młoda jadwiga odNalazła swoje miejsce Na drodze życia zakoNNego, mu-
siała Przejść długą i dość BolesNą drogę Poszukiwań. 

s. Margarita Brzozowska osB sam

Część ii – początki nowej drogi
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małE co niEco

Wokół śWiątecznego stołu: 
nóżki w galarecie
W MoiM doMu rodzinnyM na WielkanocnyM stole zaWsze gościły nóżki W ga-
larecie. nie WyobrażaM sobie śWiąt bez nich. robię je dokładnie W taki saM 
sPosób jak Moja MaMa.

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

Mięso umyć, włożyć do garnka wraz z obraną włoszczyzną oraz pieprzem, zielem 
angielskim i liściem laurowym. zalać taką ilością wody, by tylko ledwo przykry-
wała mięso i warzywa. doprowadzić do wrzenia, następnie zmniejszyć płomień 
tak, by płyn tylko - jak mawia Robert Makłowicz - mrugał i gotować w ten sposób 
ok. 3 godz., po czym wyjąć mięso i przecedzić wywar. Część wywaru odlać i odstawić - posłuży do rozpuszczenia żelatyny. 
Mięso oddzielić od kości, pokroić na drobne kawałki i dodać do wywaru wraz z czosnkiem przeciśniętym przez praskę oraz 
żelatyną przygotowaną zgodnie z przepisem na opakowaniu, z tym że zamiast rozpuszczać ją w wodzie, należy użyć od-
powiedniej ilości pozostawionego wywaru. Całość doprawić do smaku solą i pieprzem. Jeszcze ciepłe przelać do miseczek, 
które będą foremkami. na dno każdej miseczki można włożyć plasterki gotowanej marchewki. wstawić do lodówki, by 
stężały.  podawać z octem, sokiem z cytryny lub chrzanem.

Składniki:

2 nóżki wieprzowe i 1 golon-
ka
włoszczyzna (marchew, pie-
truszka, por, seler)
4 ziarenka pieprzu
4 ziarenka ziela angielskiego
1 liść laurowy
3-4 ząbki czosnku
2 łyżeczki żelatyny
sól
pieprz

do zobaczEnia,  do usłyszEnia 
13 kwietnia, godz. 14.00, kościół pw. Matki Boskiej Bogurodzicy, wstęp wolny
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem d-moll KV 626 w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego oraz Bemowskiej Orkiestry Symfoniczna Camerata Viva

16 kwietnia, godz. 18.30, klub „Karuzela”, wstęp wolny

1.w wielki wtorek przypada liturgiczne wspomnienie Do-
brego łotra. od 2009 roku obchodzimy je w kościele jako Dzień 
Modlitw za więźniów. 

2.w wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana 
jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą wieczerzy Pańskiej, 
na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna 
ona Triduum paschalne. w naszej parafii o godzinie 1800. po hym-
nie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po 
komunii najświętszy sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza 

adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. podczas procesji zaśpiewamy 
hymn „sław, języku, tajemnicę”,  za co w tym dniu można uzyskać 
odpust zupełny.

3.w wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polega-
jący na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ogranicze-
niu jedzenia. 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 , wcze-
śniej droga krzyżowa i pierwszy dzień nowenny do Miłosier-

OGłOsZEnIa DUsZPastERsKIE

ciąg dalszy Ogłoszeń na str. 12
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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
14 IV – poniedziałek

7.00 +Józefa Rytel – greg. 30
7.30 o łaskę uratowania małżeństwa i Boże błogosławieństwo
18.00 w intencji zmarłych polecanych 
 w wypominkach parafialnych

15 iV – wtorek
7.00 +Janina Tułacz
7.30 
18.00 +kazimiera kizlichowa w 32. rocz. śmierci

16 iV – środa
7.00 +zofia w 4. rocz. śmierci
7.30 +Janina Tułacz
18.00 nowEnna do MaTki BoŻEJ

17 iV – wiElki CzwaRTEk 
18.00 Msza ŚwięTa wiECzERzy paŃskiEJ

18 IV – wIELKI PIĄtEK
8.00 Ciemna Jutrznia
18.00 liTuRgia Męki paŃskiEJ

19 IV – wIELKa sOBOta 
8.00 Ciemna Jutrznia
19.30 wigilia pasCHalna

20 IV – nIEDZIELa ZMaRtwYCHwstanIa Pana
6.00  REzuREkCJa – w intencji parafian
8.30 +Jerzy wójkowski
10.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla krystyny 
 i Eugeniusza Madziar w 52. rocz. ślubu
11.30 +Julianna w 21. rocz. śmierci i piotr ostrowscy
13.00  dziękczynna w 19. urodziny Marysi z prośbą o Boże
  błogosławieństwo, łaskę oraz dary ducha Świętego 
 na egzamin maturalny i studia
18.00 +otylia i wacław witowscy – greg. 1

Ewangelia Wigilii Paschalnej
Mt 28, 1-10
po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria 
Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. a oto powstało wielkie trzę-
sienie ziemi. albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął 
kamień i usiadł na nim. postać jego była jak błyskawica, a szaty jego 
białe jak śnieg. ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak 
umarli. anioł zaś przemówił do niewiast: «wy się nie bójcie! Bo wiem, 
że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. nie ma go tu, bo zmartwychwstał, 
jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. a idźcie szyb-
ko i powiedzcie Jego uczniom: „powstał z martwych i udaje się przed 
wami do galilei. Tam go ujrzycie”. oto co wam powiedziałem». 
pospiesznie więc 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 od-
dały Mu pokłon. a Jezus rzekł do nich: «nie bójcie się. idźcie i oznaj-
mijcie moim braciom: niech idą do galilei, tam Mnie zobaczą».
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oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz

OGłOsZEnIa DUsZPastERsKIE

nasI KsIĘża

ZaPOwIEDZI

Z okazji Wielkiego Czwartku, życzymy Wam, Drodzy Księża, odwagi i radości ofiarowywania 
siebie Ojcu i ludziom w jedności z ofiarą Jedynego Kapłana, Jezusa Chrystusa.

Redakcja

ks. proboszcz Jan popiel, 
został księdzem w 1986 r.

ks. krzysztof Jarosz – wikariusz, 
został księdzem w 1995 r.

ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, 
został księdzem w 2005 r.

ks. grzegorz Mencel – rezydent, 
został księdzem w 1985 r.

ks. Józef petrynowski – rezydent, 
studiuje na uksw, 
został księdzem w 2010 r. 

ks. Jacek Czartoszewski – pomaga 
w niedziele, wykłada na uksw, 
został księdzem w 1993 r.

krzysztof sadura, kawaler i aleksandra Muchowiecka, panna, oboje z par. tutejszej
adam prusik, kawaler z par. św. Bartłomieja w Baranowie i agnieszka wasilewska, panna z par. tutejszej
kamil sarnowski, kawaler i anna krystek, panna, oboje z par. tutejszej
wojciech lewicki, kawaler i Renata duda, panna, oboje z par. tutejszej

dzia Bożego o godzinie 1500. za uczestnictwo w adoracji krzyża 
można uzyskać odpust zupełny.  na zakończenie liturgii naj-
świętszy sakrament zostanie przeniesiony do grobu pańskiego.                                    
o godz. 2100 odśpiewamy  gorzkie Żale.

4.wielka sobota jest dniem adoracji najświętszego sa-
kramentu w Grobie Pańskim. pamiętajmy o tym, kiedy 
przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamięt-
niający 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 godzi-
nie 800 do 1800. 

5.w sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwych-
wstania Pańskiego. uroczysta  i najbogatsza w ciągu roku li-
turgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. wszystkich para-
fian zachęcam do licznego udziału w wigilii paschalnej, która 

w naszym kościele rozpocznie się o godzinie 1930. na tę liturgię 
przyjdźmy ze świecami.

6.w Tryduum paschalne adoracja trwać będzie do godz. 2200.
7.niedziela Zmartwychwstania Pańskiego rozpocznie się 

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

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

9.w tym tygodniu można jeszcze przystąpić do sakramentu 
pokuty: w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 1730.

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

11.konferencja przed chrztem  w środę o godz. 1900.
12.Bóg zapłać za ofiary składane na budowę nowego kościoła. 

Te dzisiejsze złożone na tacę, jak również wpłacane na babkowe 
konto budowy, czy przekazywane indywidualnie.


