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Pusty 
grób

Wszystkim naszym Czytelnikom pragniemy życzyć 
błogosławionych przeżyć świątecznych 

– spotkania ze zmartwychwstałym i wiecznie żyjącym 
Zbawicielem Jezusem Chrystusem. 

Ten, który pokonał śmierć i wyszedł z grobu, 
niech rozkruszy wszelkie więzy grzechu i zła krępującego 
nasze sumienia, niech z mocą i miłością Serca przebitego 

na krzyżu uleczy wszelkie zranienia naszych serc 
i niech rzuci nowe światło wiary na naszą zagmatwaną 

codzienność, niech błogosławi, umacnia i uświęca wszyst-
kich głęboko wierzących i tych, którzy wątpią 

i poszukują sensu swojego istnienia. / Redakcja „Skały”



skaŁa numer 12(268)          

STRONA 2

EwangElia na co dziEń
5 kwietnia 2015  - Niedziela Zmartwychwstania
(Mk 16,1-8)

6 kwietnia 2015  -  Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
(Mt 28,8-15)
gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie 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 podeszły do nie-
go, 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 przy-
szli 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 przyszli w nocy i wykra-
dli go, gdyśmy spali. a gdyby to doszło do uszu namiestnika, my                                                                    
z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pienią-
dze i uczynili, jak ich pouczono. i tak rozniosła się ta pogłoska między 
Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

7 kwietnia 2015- Wtorek w oktawie Wielkanocy
(J 20,11-18)
Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. a kiedy /
tak/ płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, 
siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, 
drugiego w miejscu nóg. i rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? 
odpowiedziała im: zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go poło-
żono. 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, powiedziała 
do niego: panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go poło-
żyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario! a ona obróciwszy 
się powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: nauczy-
cielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj Mnie, jeszcze 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.

8  kwietnia 2015 - Środa w oktawie Wielkanocy
(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 z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. gdy tak 
rozmawiali i rozprawiali z 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 z sobą w drodze? za-
trzymali się smutni. a jeden z nich, imieniem kleofas, odpowiedział 
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 nazarejczykiem, 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 on właśnie miał wyzwolić izraela. Tak,    
a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. nadto jeszcze 
niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie zna-
lazłszy 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 nieskore są wasze serca 
do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie 
miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? i zaczynając od Moj-
żesza 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 wieczorowi 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 oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im                                 
z oczu. i mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kie-

dy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? w tej samej 
godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Je-
denastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: pan rzeczywiście zmar-
twychwstał i ukazał się szymonowi. oni również opowiadali, co ich 
spotkało w drodze, i jak go poznali przy łamaniu chleba.

9 kwietnia 2015  -  Czwartek w oktawie Wielkanocy
(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 zdawało 
się, że widzą ducha. lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmie-
szani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? popatrzcie 
na moje ręce i nogi: to Ja jestem. dotknijcie się Mnie i przekonajcie: 
duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. przy tych sło-
wach 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 jedze-
nia? oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. wziął i jadł wobec nich. 
potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do 
was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napi-
sane jest o Mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. wte-
dy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: Tak jest 
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, 
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. wy jesteście świad-
kami tego.

10 kwietnia 2015 - Piątek w oktawie Wielkanocy
(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 Je-
zus rzekł do nich: dzieci, czy macie co na posiłek? odpowiedzieli 
Mu: nie. on rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi,                                                                    
a znajdziecie. zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej 
wyciągnąć. powiedział więc do piotra ów uczeń, którego Jezus miło-
wał: 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 ryba-
mi. od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci.                                               
a kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich 
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze 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: Chodź-
cie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać 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.

11 kwietnia 2015 - sobota w oktawie Wielkanocy
(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. Ci 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 do wsi. oni powrócili 
i oznajmili pozostałym. lecz im też nie uwierzyli. w końcu ukazał 
się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary                    
i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego.                   
i rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu!
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strona 3

TEmaT z okładki

Święte triduum PaschalNe to NajważNiejsze dNi w całym roku liturgiczNym. Bardzo 
często trudNo zrozumieć dlaczego słowo „triduum” ozNacza trzy dNi, skoro mowa 
jest o czterech – od czwartku do Niedzieli. 

obchód Triduum paschalnego roz-
poczyna się w wielki Czwartek 
Mszą wieczerzy pańskiej, zaś 

kończy się nieszporami niedzieli wielka-
nocnej, tak więc mimo iż zahacza o cztery 
dni (czwartek, piątek, sobotę i niedzielę), 
to tak w rzeczywistości mieści się zaledwie 
w trzech dobach.

Triduum sacrum to świętowanie zbaw-
czych wydarzeń dokonanych przez syna 
Bożego, naszego zbawiciela – Jezusa 
Chrystusa i to jest jego istota.

My, jako uczniowie Jezusa mamy towa-
rzyszyć poprzez świętą liturgię naszemu 
Mistrzowi. w wielki Czwartek wpatruje-
my się w Jezusa zasiadającego wraz z apo-
stołami do ostatniej wieczerzy, podczas 
której ustanawia sakramenty święte – eu-
charystii i kapłaństwa. warto w tym miej-
scu zwrócić uwagę na kilka szczegółów. 
wieczerza Jezusa to uczta wielkiej Bożej 
miłości, zakłócona nagłym wyjściem Ju-
dasza w środku nocy. znamy powód jego 
wyjścia – zdrada za pieniądze, za 30 srebr-
ników. Jezus realizuje swój plan. wstaje od 
wieczerzy, przepasuje się prześcieradłem 
i umywa uczniom nogi. wiedząc, że nie 
rozumieją tej sytuacji tłumaczy cierpliwie 

zbuntowanemu piotrowi i współbraciom, 
że dał przykład służby, aby i oni sobie na-
wzajem posługiwali. Jezus podczas wie-
czerzy błogosławi chleb, daje go uczniom                                                                                   
i każe czynić to na swoją pamiątkę, po-
dobnie po wieczerzy czyni z kielichem 
pełnym wina. „To jest Ciało moje… To 
jest kielich krwi mojej… Czyńcie to na 
moją pamiątkę.” (Łk 22, 19 – 20).

po zakończeniu wieczerzy Jezus uda-
je się do ogrodu oliwnego – getsema-
ni, gdzie opuszczony przez zaspanych 
uczniów oddala się od wszystkich, aby 
rozmawiać z ojcem. Tam doświadcza 
opuszczenia i trwogi konania. umacnia 
go anioł z nieba.

na górę oliwną przybywa również 
Judasz z kohortą żołnierzy, pocałunkiem 
wskazuje Jezusa, żołnierze chwytają go              
i pojmanego prowadzą na sąd, przed obli-
cza żydowskich oskarżycieli. dramaturgia 
się wzmaga, napięcie wzrasta. Jezusa pro-
wadzą od annasza do kajfasza, od piłata 
do Heroda, wśród nienawiści i okrzyków, 
bluźnierstw i złorzeczeń pobożnych ży-
dów i podburzonego, rozwścieczonego 
tłumu. piłat mimo chęci uwolnienia Je-
zusa poddaje się manipulacji żydowskiej                               

i wydaje oskarżo-
nego na ubiczo-
wanie, a potem 
na śmierć przez 
ukrzyżowanie. Była 
to najokrutniejsza 
kara z możliwych, 
znana w tamtych 
czasach, stosowana 
wobec najwięk-
szych zbrodniarzy.

Tak się wypeł-
niają zapowiedzi 

proroków i realizuje się Boży plan odku-
pienia i zbawienia zagubionej i zniewolo-
nej w grzechach ludzkości. Jezus w okrut-
nych mękach kona na krzyżu. oto cena 
prawdziwej miłości: „nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 
za przyjaciół swoich. wy jesteście przyja-
ciółmi moimi.” ( J 15, 13).

Śmierć Jezusa na golgocie to jeszcze 
nie koniec. Tak by zapewne niektórzy 
woleli. ale Jezus złożony po śmierci do 
grobu, po trzech dniach zmartwychwstaje. 
zwycięża śmierć, piekło i szatana, a nedz-
nego grzesznika uwalnia od kary potę-
pienia i piekła ognistego. grób jest pusty. 
słyszymy to w odczytywanej w wielka-
noc Ewangelii. wiele osób przybywa do 
pustego grobu Jezusa – pierwsze kobiety, 
potem apostołowie. do dzisiejszych dni 
pusty grób jest celem niezliczonej liczby 
pielgrzymek z całego świata. Jan „ujrzał 
i uwierzył”. Takie to proste, a jednocze-
śnie dla wielu takie trudne. pusty grób                                    
i fakt zwycięstwa zbawiciela nad śmiercią 
nadaje całkowicie nowy sens ludzkiemu 
życiu. za tę prawdę w historii chrześci-
jaństwa zginęło męczeńską śmiercią wielu 
świętych, wielu zostało wyniesionych na 
ołtarze za wierność zmartwychwstałemu 
i Jego nauce, wielu chorych i cierpiących 
ma moc i hart ducha, bo wierzy w ten naj-
większy w świecie cud. 

a jak jest ze mną? Co mi daje zmar-
twychwstanie Chrystusa? na to pytanie 
sam muszę sobie odpowiedzieć, albo od-
powiedź dać świadectwem swojego ży-
cia…    

ks. konrad zawłocki

Pusty
grób

OtO słOWO PaNa:
„Wszedł do wnętrza ów drugi uczeń, który przybył pierwszy 
do grobu. Ujrzał i uwierzył.” ( J 20, 9)
grób jest pusty! dla jednych zaskoczenie, zdziwienie i szok. 
widzieli przecież, jak Jezus konał na krzyżu. dla innych ra-
dość, szczęście i cud – największy i najważniejszy cud w dziejach 
ludzkości. a Ty gdzie jesteś? zszokowany z niedowiarkami, czy 
szczęśliwy z wierzącymi? zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 
nadaje nowy sens ludzkim dążeniom, zmaganiom, codzienności. 
Trzeba tylko jednego – być jak apostoł Jan, który ujrzał i uwie-
rzył. / ks.kz.
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STRONA 4

Święta zmartwychwstaNia Pańskiego są doBrą okazją do refleksji Na temat tego, co Nas 
czeka Po Śmierci i jak może wyglądać życie wieczNe w NieBie. ceNNych wskazówek Poka-
zujących Przyszłą rzeczywistoŚć dostarcza książka „NieBo istNieje NaPrawdę”, która                                                                             
w uBiegłym roku Pojawiła się Na Polskim ryNku wydawNiczym. Przekaz zawarty w książ-
ce został wzmocNioNy Przez jej ekraNizację. film o tym samym tytule Był wyŚwietlaNy                                                                                                                
w  Niektórych kiNach, a oBecNie jest dostęPNy Na Płytach dVd. 

„niebo istnieje naprawdę” to historia 
czteroletniego chłopca Coltona Burpo 
ze stanu nebraska w usa, który cudem 
wyzdrowiał po nagłej operacji wycięcia 
wyrostka robaczkowego. Jego rodzina 
bardzo się cieszyła, jednak nie spodzie-
wała się, że w ciągu następnych kilku 
miesięcy usłyszy piękną i wyjątkową 
opowieść o podróży małego chłopca do 
nieba i z powrotem. 

w pierwszej części książki zostały 
opisane wydarzenia związane z pogor-
szeniem stanu zdrowia chłopca w trakcie 
rodzinnego wyjazdu oraz rozpaczliwymi 
staraniami rodziców, aby uratować Col-
tona stojącego na granicy śmierci. Jakiś 
czas po operacji Colton oznajmił ro-
dzicom, że opuścił swoje ciało podczas 
zabiegu, wiarygodnie opisując, co robili, 
gdy on leżał na stole operacyjnym. Jed-
nocześnie opowiedział, że w tym czasie 
był w niebie. Ta opowieść stanowi po-
czątek drugiej części książki. przedsta-
wione zostały w niej zwyczajne sytuacje 
życiowe, w których Colton w sposób 
niespodziewany i spontaniczny dzielił 
się swoimi spostrzeżeniami z wizyty 
w niebie. zaskoczył swoich rodziców 
mało znanymi szczegółami, dokładnie 
pasującymi do tego, co podaje Biblia,                   
a przecież nie mógł ich stamtąd znać, bo 
jeszcze nie umiał czytać.

Colton stwierdził m.in., że w nie-
bie spotkał Jezusa. powiedział o nim, 
że „ jest bardzo męski, naprawdę silny i 
duży. a jego oczy są po prostu piękne”.                                                                              
w związku z tym rodzice prosili go, żeby 
potwierdził, czy Jezus wygląda tak jak 
na różnych pokazywanych mu obrazach. 
Jednak Colton wiele obrazów odrzucił, 

twierdząc, że żaden nie oddaje tego, co 
widział w niebie. potwierdził dopie-
ro wygląd Jezusa na pięknym obrazie, 
który ojciec pokazał mu w internecie. 
Jak się okazało, obraz ten został nama-
lowany przez ośmioletnią dziewczynkę 
akiane kramarik z idaho, która również 
w wieku czterech lat doświadczyła wizy-
ty w niebie. 

opowiedział również, że Bóg jest 
„bardzo, bardzo duży” i naprawdę nas 
kocha. Ciekawe były słowa chłopca                                                                     
o tym, że w niebie widział tron Boga. 
powiedział, że „Bóg to Trójca Święta”,                                                                                
a będąc tam, modlił się za ojca, bo „po-
trzebował wtedy ducha Świętego”. 
stwierdził również, że osobę głoszą-
cą słowo Boże „duch Święty obdarza 
mocą”. Relacjonował także, że Jezus po-
wiedział mu, iż „umarł na krzyżu, żeby-
śmy mogli zobaczyć Jego ojca”.

kiedy wraz z rodzicami odwiedził 
umierającego znajomego w szpitalu, nie-
spodziewanie powiedział mu: „pierwszą 
osobą, którą spotkasz będzie Jezus”. in-
nym razem stwierdził, że w niebie „nikt 
nie jest stary” i „nikt nie nosi okularów”. 

Rodzice chłopca, Todd Burpo oraz 
lynn Vincent, byli bardzo zaskocze-
ni, gdy Colton stwierdził, że ma dwie 
siostry, podczas gdy w rzeczywistości 
ziemskiej miał tylko jedną siostrę. wy-
jaśnił im, że podczas pobytu w niebie 
spotkał swoją drugą siostrę, która zmar-
ła w brzuchu jego mamy. powiedział tak 
pomimo, iż rodzice nigdy nie przekazali 
mu, że lynn Vincent poroniła. pocie-
szył jednak mamę słowami: „nic się jej 
nie stało. Bóg ją adoptował”. 

na rodzicach duże wrażenie zro-
biły również słowa Coltona o tym, że 
w niebie spotkał swojego pradziadka                                     
o imieniu pop, którego nigdy nie wi-
dział. kiedy ojciec pokazał mu różne 
zdjęcia, na których był pop i inni lu-
dzie, Colton bezbłędnie wskazał swego 
przodka. Rodzice Coltona pamiętali, że 
pop zginął w wypadku samochodowym, 
a jego żona przez dwadzieścia osiem lat 
zamartwiała się, że przed śmiercią nie 
pojednał się z Bogiem. dopiero wie-
le lat później ciocia i wujek przekazali 
im, że dwa dni przed śmiercią pop brał 
udział w specjalnej mszy, na której padło 
pytanie, czy ktoś chciałby oddać życie 
za Chrystusa. wówczas pop podniósł 
rękę. dla rodziców Coltona wyjaśniało 
to tajemnicę wiecznego przeznaczenia 
dziadka i jego pobyt w niebie.

książka „niebo istnieje naprawdę” 
na zawsze zmienia sposób, w jaki my-
śli się o wieczności, pozwalając przyjąć 
perspektywę dziecka i uwierzyć jak ono. 
pomimo, że zdarzyła się w rodzinie pro-
testanckiej, słowa Coltona są w pełni 
zgodne z nauką kościoła katolickiego. 

najlepszym podsumowaniem histo-
rii Coltona Burpo są następujące słowa 
jego babci: „odkąd to się stało, więcej się 
zastanawiam, jak jest naprawdę w niebie. 
wcześniej przyjmowałam do wiadomo-
ści, że jest niebo, ale nigdy go sobie nie 
wyobrażałam. wcześniej o tym słysza-
łam, a teraz wiem, że kiedyś je zobaczę”. 
Również Colton zapytany o to, co chce, 
żeby ludzie dowiedzieli się z jego histo-
rii, odpowiedział: „Chcę, żeby wiedzieli, 
że niebo istnieje naprawdę”. 

Roman Łukasik

NIEbO 
IstNIEJE 
NaPraWDĘ
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BiBlijne zoo

To są ofiary, które składać macie: baranki roczne niepokalane, dwa na każdy dzień 
całopalenie wieczne; jednego ofiarujecie rano, a drugiego wieczorem (Lb 28,3-4).

w starym Testamencie ofiara                           
z baranka wiąże się z wyjściem 
izraelitów z Egiptu. Jego mięso 

spożyli odziani w strój podróżny, na stojąco, 
pośpiesznie, i zwyczaj ten mieli powtarzać, co 
roku na pamiątkę wyjścia z Egiptu w czasie 
wieczerzy paschalnej.

Motyw baranka pojawia się także w no-
wym Testamencie. Chrystus został nazwany 
Barankiem Bożym (J 1,29.36) i Barankiem 
paschalnym (1 kor 5,7). wierzący w niego 
zostali odkupieni drogocenną krwią: Wiecie 
bowiem, że z odziedziczonego po przodkach wa-
szego złego postępowania zostaliście wykupieni 
nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale 
drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepo-
kalanego i bez zmazy (1 p 1,18-19). 

w czasie wieczerzy paschalnej Chrystus 
ustanowił Eucharystię, a okoliczności skazania 
go na śmierć przemawiają za zestawieniem 
go z barankiem paschalnym. w czasie proce-
su Jezus milczy jak baranek na rzeź prowadzo-
ny. umarł w godzinie, gdy w świątyni zabijano 
zwierzęta na ofiary. po Jego śmierci żołnierze 
nie połamali Jego kości, podobnie jak w przy-
padku baranka paschalnego.

Oto Baranek, który gładzi grzechy świata                                                          
(J 1,29). Bóg nie przeciwstawia grzechowi siły, 
lecz niewinność i słabość. Baranek jest przeci-
wieństwem figury zdobywcy, mimo to grzech 
widzi zagrożenie dla swojego panowania nad 
światem w osobach, które są bezbronne, kru-
che, słabe. Baranek nie stawia żądań, nie jest 
agresywny, nie grozi, nie posiada środków wy-
muszających szacunek. nie ma nawet głosu 
(nawet nie otworzył ust swoich…jak owca niema 
wobec strzygących ją …)

On – sługa – baranek – Nie będzie wołał ni 
podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na 

dworze (iz 42,2). nie trzeba krzyczeć, aby 
przestraszyć wroga. z drugiej strony grzech 
nie boi się żadnego groźnego głosu. lęka się 
jedynie cichego głosu, odważę się powiedzieć 
– ogłuszającej ciszy, niewinności, miłości, która 
się oddaje.

Tylko Baranek powoli odcina drogę grze-
chowi świata, ponieważ go wypędza, eksmituje 
z miejsca, w którym się znajduje, zabiera mu 
teren. Baranek nie buduje schronu przeciw 
nieprzyjacielowi, lecz zapewnia światło i życie, 
warunki, które umożliwiają egzystencję.

Mimo pozorów i tego, że w pierwszej 
chwili jawi się, jako ofiara skazana na rozszar-
panie, na zarżnięcie, na pożarcie i wściekłość 
oprawcy, na koniec to on objawia się jako zwy-
cięzca. nie należy zapominać o zdumiewającej 
wizji z apokalipsy, przedstawiającej Baranka, 
który zwycięża i przyprawia o lęk: A królowie 
ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, 
i każdy niewolnik oraz wolny ukryli się w jaski-
niach i górskich skałach (ap 6,15). walka będzie 
coraz bardziej zażarta, jednak końcowy sukces 
pewny: Ci będą walczyć z Barankiem, a Bara-
nek zwycięży ich, bo Panem jest panów i Królem... 
(ap 17,14).

Czy ufamy barankowi?
Mam wrażenie, że baranek na równi                               

z osłem został odsunięty na bok, zamknięty                  
w swojej zagrodzie, jakby nie był już „godny 
zaufania”. Baranek – ten tradycyjny– nie nada-
je się do walki, jest zbyt nieśmiały, zbyt uległy, 
zbyt ustępliwy, „dobrotliwiec”, który pozwala 
się jedynie podeptać. 

przecież Jezus żył w innym czasie, zupełnie 
różnym od naszego… dzisiaj trzeba nadawać 
na innych falach. Tak więc przedstawia się hy-
brydę, która ma zęby jak wilk i nie zachowuje 
żadnego podobieństwa do baranka. widzimy, 

że baranek przygotowany do walki, do władzy, 
nie jest w stanie usunąć zła ze świata, lecz go 
tylko przysparza. Baranek „agresywny” trzęsie 
się teatralnie na widok grzechu świata, lecz 
go nie eliminuje, Baranek Boży natomiast nie 
waha się „wziąć go” na siebie godząc się na wła-
sne zniszczenie.

zapominamy, że Chrystus nazwał spo-
łeczność, w której mieli działać apostołowie, 
światem drapieżnych wilków. Jednakże nie 
powiedział im: ponieważ musicie stawić czoła 
wilkom, stańcie się i wy trochę wilkami lecz: 
Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki 
(Łk 10,30). Tak czy owak wilkom się sprze-
ciwicie, jednak w słabości (która jest mocą!) 
Baranka. 

owca przypomina nam o takich cnotach, 
jak cichość, łagodność, dobroć, pokora. Można 
być cichym, a przy tym obdarzonym mocnym 
kręgosłupem. Cichość nie ma nic wspólnego                                                        
z biernością, zniewieściałością. aby być cichym, 
trzeba iść pod prąd. Cichość jest wyrazem siły. 
siły opanowanej. Cisi nie są akceptowani                                                                                                   
w naszym świecie, w którym się krzyczy, nad-
używa władzy, chce się za wszelką cenę narzu-
cić innym swoją wolę, łagodność i umiarkowa-
nie zdają się niemodne.

Jezu, ty wiesz, że owca nie jest pozbawiona 
wad. szczególnie takich, jak beztroskie rozbry-
kanie i zbaczanie z drogi, owczy pęd, znikanie 
z oczu pasterza, oddalanie się po kryjomu od 
stada i chodzenie swoimi drogami, co kończy 
się błądzeniem. Ja sama rozpoznaję w sobie te 
skłonności i odnajduję się w słowach pisma: 
Błądzę jak owca, która zginęła (ps 119,176); 
Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas 
zwrócił się ku własnej drodze…(iz 53,6). 

Barbara

baraNEk
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

błOgOsłaWIONy 
ksIąDZ brONIsłaW 
kOmOrOWskI
Był kaPłaNem, działaczem sPołeczNym i Polskim Patriotą. uczył Polskiego dzieci 
w wolNym mieŚcie gdańsku. kazaNia głosił Po Polsku, mimo że mógł mieć Przez 
to kłoPoty.

Bronisław komorowski uro-
dził się 25 maja 1889 roku                              
w Barłożnie na pomorzu. 

Jego rodzice Jan komorowski oraz 
katarzyna z domu gencza byli rol-
nikami. ojciec zmarł, gdy Bronisław 
ukończył 3 lata. Matka wyszła za mąż 
za bogatego gospodarza Jana Fanki-
dejskiego. przyszły błogosławiony 
wychowywał się w licznej rodzinie – 
miał dwoje rodzeństwa oraz 11 braci 
i sióstr przyrodnich. 

ukończył Collegium Marianum                                                                      
w pelplinie oraz gimnazjum                                                  
w Chełmnie. w 1910 roku wstąpił do 
seminarium duchownego w pelpli-
nie, w 1914 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie. przez rok był wikarym 
w parafii w Łęgowie koło pruszcza 
gdańskiego, potem został przenie-
siony do gdańska. od 1919 roku 
wygłaszał kazania po polsku. To on 
był pomysłodawcą, aby w 1924 roku 
w dawnej stajni należącej do wojska 
otworzyć kościół świętego stanisława 
Biskupa Męczennika, który stał się 
jednym z centrów polskości w wol-
nym Mieście gdańsku. Był delega-
tem ligi katolickiej polaków, dzięki 
której powstało wiele stowarzyszeń                                                                         
i organizacji katolickich, m.in. sto-
warzyszenie św. zyty, krucjata Eu-
charystyczna, sodalicje Mariańskie. 

opiekował się polskimi studentami 
dzisiejszej politechniki gdańskiej. 
założył Towarzystwo Śpiewacze 
„Cecylia”. w latach 1933-1934 jako 
jedyny reprezentant polaków zasia-
dał w Radzie Miasta.

działalność  księdza komorow-
skiego na rzecz krzewienia polskości 
w gdańsku nie podobała się niemiec-
kiej większości, po dojściu Hitlera do 
władzy ksiądz otrzymał ostrzeżenie, 
aby jak najszybciej opuścił miasto. 
nie uczynił tego. w ostatnią niedzie-
lę sierpnia 1939 roku wybito szyby                            
w kościele św. stanisława. 

Już pierwszego dnia wojny ksiądz 
komorowski został aresztowany                      
i uwięziony w gmachu Victoriaschu-
le, gdzie mieściło się więzienie przej-
ściowe. dzień później wraz z grupą 
150-ciu więźniów został skierowany 
w pierwszym transporcie do obozu 
koncentracyjnego stutthof. praco-
wał fizycznie przy karczowaniu lasu 
i budowie baraków. Trzeba przypo-
mnieć, że niemcy wyjątkowo brutal-
nie traktowali kapłanów katolickich, 
stosując wobec nich tortury, bicie 
i publiczne poniżanie. przeniesio-
no księdza komorowskiego potem 
do komanda czyszczącego obozo-
we kloaki. wspominał: „Czułem się 
jak na ambonie na oczach więźniów                                                 
i dbałem o to, żeby kazanie [tj. czysz-
czenie latryny – przypis JM] dobrze 
wypadło. Myślę, że to były moje naj-
lepsze kazania”. został nawet mia-
nowany kapem tego komanda, ale                        
i wówczas: „…okazał on Chrystu-
sową miłość wobec nich, pomagając 
najbardziej wycieńczonym, dzieląc 
się z nimi każdą strawą. sam maltre-
towany i okrutnie dręczony, do końca 
zachował dla wszystkich otwarte ser-
ce i uśmiechniętą twarz. stale pod-

trzymywał nas na duchu, zachowując 
postawę prawdziwie polską i kapłań-
ską”(wspomnienia więźnia Romana 
Bellwona).

pod koniec września 1939 roku zo-
stał poddany brutalnym przesłucha-
niom mającym na celu przyznanie 
się do rzekomego ukrywania broni                           
w kościele świętego stanisława. 
Mimo to zachował pogodę ducha. 

17 marca 1940 roku ksiądz ko-
morowski wraz z innymi działacza-
mi gdańskiej polonii przydzielony 
został do karnej kompanii. To ko-
mando poruszało się wyłącznie bie-
giem, nawet w czasie pracy. 22 marca                                                                                       
w wielki piątek niemcy zamordowali 
księdza Bronisława komorowskiego                                                                               
w grupie polskich działaczy w lasach 
w pobliżu obozu stutthof. Miejsce 
jego pochówku odnaleziono w 1946 
roku dzięki zeznaniom pewnej niem-
ki polskiego pochodzenia, która pra-
cowała przy zalesianiu oraz  inżynie-
rowi wacławowi lewandowskiemu, 
który jako więzień stutthof pracował 
w biurze projektowym. zwłoki księ-
dza ekshumowano i 2 kwietnia 1947 
roku złożono na Cmentarzu zasłu-
żonych w gdańsku - zaspie.

w 1999 r. ks. Bronisław komorow-
ski znalazł się w gronie 108 polskich 
męczenników ii wojny światowej, 
których papież Jan paweł ii ogłosił 
błogosławionymi. Jego wspomnie-
nie liturgiczne przypada na rocz-
nicę śmierci męczeńskiej 22 marca. 
ksiądz Bronisław komorowski jest 
patronem gdańska.
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Nasza msza święta 
przy grobie świętego Jana Pawła II
podczas parafialnej pielgrzymki do włoch będzie-
my sprawowali Eucharystię w bazylice św. piotra, 
przy grobie naszego kochanego Świętego we czwar-
tek 16 kwietnia o godz. 7.00. 
wiemy i bardzo głęboko w to wierzymy, że przez pośrednictwo świętego Jana 
pawła ii można uprosić wiele łask, darów czy wręcz cudów.
dlatego też jeżeli ktoś z naszych Czytelników pragnąłby dołączyć swoją in-
tencję noszoną w sercu, sprawę rodziny czy jakikolwiek inny ciężar dźwigany 
w życiu do naszej wspólnotowej pielgrzymkowej modlitwy, to istnieje taka 
możliwość. zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. konradem.

CZas DObrZE WykOrZystaNy
26 lutego Na wydziale fizyki uw rozPoczął się 
cykl wykładów PoPularNych „zaPytaj fizyka”. 
Pierwszym zaProszoNym mówcą Był ks. Prof. mi-
chał heller. sama osoBa PrelegeNta, kosmologa, 
autora liczNych książek PoPularNoNaukowych, 
wystarczyła By zaPełNić salę Na PoNad szeŚćset 
osóB. zeBrali się filozofowie, fizycy i PasjoNaci 
wszelkiej maŚci.

Tytuł wykładu - „fizyka i filozofia czasu - stąd do wieczności” 
- sugerował iście trudny i rozległy temat. wykład był jednak na 
zupełnie popularnym poziomie; po prawdzie, to czuło się że wiele 
poruszonych tematów omówionych było nie dość dogłębnie.

wykład zaczął się od teologii. konkretnie, od przemyśleń św. 
seweryna Boecjusza, jednego z ostatnich rzymskich filozofów 
starożytności. Rozważał on między innymi, co to znaczy, że Bóg 
jest wszechwiedzący. Czy to, że Bóg z góry zna każde zdarze-
nie i każdą ludzką decyzję? nie - ta odpowiedź jest błędna, gdyż 
sugeruje, że Bóg znajduje się w czasie, i postrzega przeszłość                                    
i przyszłość tak jak my - tylko wie o nich więcej. otóż, twierdzi 
Boecjusz, Bóg jest poza czasem; widzi i kontempluje wszystkie 

zdarzenia naraz i w całości, a nie poprzez kalkulacje na przyszłość. 
To właśnie jest Boża wieczność - nie rozciągły okres czasu prze-
lewający się z minus nieskończoności do plus nieskończoności, 
lecz nieustające teraz, „całe jednocześnie i doskonałe posiadanie 
bezkresnego życia”.

Jaki jednak wniosek wyciągnąć z tego można? Boecjusz stwier-
dził, że Boża wszechwiedza nie przeczy ludzkiej wolności, ks. 
Heller zaś - że czas nie jest czymś fundamentalnym, jakkolwiek 
trudno nam to sobie wyobrazić. i tu według niego potwierdza to 
współczesna fizyka. wiele teorii fizycznych - zarówno tych już 
starych i ugruntowanych jak też i nowych, świeżo tworzonych                     
i jeszcze nie potwierdzonych - można interpretować tak, że czas 
wyłania się dopiero w jakiś sposób z nagromadzenia materii. ks. 
Heller stawia tezę, że pojedyńcze najdrobniejsze cząstki, jak elek-
trony, są bezczasowe. dopiero gdy mamy do czynienia z całą ich 
masą, w jakiś sposób ujawnia się dynamika układu i pojawia się 
jasno wytyczony kierunek upływu czasu.

ks. Heller zakończył wykład stwierdzeniem, że fizyka utarła 
czasowi nosa. no, chyba ciut za wcześnie na tak mocne stwierdze-
nie. ale wiedząc może, że czas nie jest znowu tak absolutny, może 
zaczniemy bardziej go cenić.

stanisław sołtan
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z życia parafii

NIEDZIEla 
PalmOWa

Zgodnie z wielowiekową tradycją w Niedzielę Palmową 
zgromadziliśmy się w naszym parafialnym kościele z palmami 
w rękach. Poświęcenie palm podczas liturgii jest nawiązaniem 
do triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, witanego 
okrzykami „Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, 
który idzie w imię Pańskie”.

Oto krótka relacja fotograficzna z parafialnych przeżyć 
Niedzieli Palmowej.
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małE co niEco

Wokół śWiątecznego stołu: 
Wielkanocny żurek na białej kiełbasie 
zgodNie z wielowiekową tradycją żurek jest zuPą wielkaNocNą. ŚwiąteczNy gotu-
je się Na Białej kiełBasie, choć ja zdecydowaNie wolę taki Na PodroBach. w czasie 
Świąt Pozostaję jedNak w zgodzie z tradycją i gotuję Na kiełBasie.

Składniki:

Żur (zakwas):
1 szklanka mąki żytniej
1 l ciepłej przegotowanej wody
skórka chleba razowego

Żurek:
500 ml żuru
1 kg białej kiełbasy
30 dag wędzonego boczku
2-3 ząbki czosnku
4-5 suszonych grzybów
2 liście laurowe
sól 
pieprz
majeranek
150 ml śmietany

jajka na twardo 
- połówka na porcję

Żur (zakwas):
Mąkę dokładnie wymieszać z wodą. przelać do szklanego lub glinianego naczynia. 
na wierzchu położyć skórkę chleba. przykryć gazą i odstawić na 1-2 dni w ciepłe 
miejsce. po tym czasie przelać do wyparzonych butelek. przechowywać w lodówce 
do 2 tygodni.

Żurek:
grzyby zalać ciepłą wodą i odstawić na ok. 2 godz. do namoczenia.
kiełbasę i boczek włożyć do garnka i zalać wodą tak, by przykryła wędliny 
(ok. 1-1,5 l). dodać obrane ząbki czosnku, grzyby (wraz z wodą, w której się moczyły) i liście laurowe. gotować ok. 20 
min., następnie wyjąć wędliny i liście laurowe. wlać żur, doprawić zupę do smaku solą, pieprzem i majerankiem. odlać 
pół kubka zupy, wymieszać ze śmietaną, następnie wlać z powrotem do zupy. Boczek i część kiełbasy pokroić i włożyć do 
żurku. zagotować.

podawać z jajkami na twardo.

Wszystkim Czytelnikom „Skały” chciałabym złożyć serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych 
i pełnych Łaski Pańskiej Świąt Wielkanocnych.

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

1 kwietnia - 8 maja, na zewnątrz kościoła pw. Matki Bożej królowej aniołów
wystawa zdjęć papieskich fotografów arturo Mari, grzegorza gałązki i adama Bujaka
11 kwietnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„królowie disco” - koncert uczniów autorskiej szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. krzysztofa komedy
12 kwietnia, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„o księciu zaklętym w żabę” - teatralny poranek bajkowy 

DO ZObaCZENIa, DO usłysZENIa
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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. 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. Konrad i ks. Józef

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. 664-10-99; fax 665-26-26

dyżury:
poniedziałek - ks. proboszcz

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

ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 
xjan@poczta.fm

ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Konrad zawłocki – wikariusz, tel. 666-52-64
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
6 kwietnia – poniedziałek:

7.00: śp. Marianna w 2 r.śm. i Bronisław szyszko;
8.30: śp. wilhelm kluss – 2 greg.;
10.00: dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla krystyny 
 i Eugeniusza Madziar w 53 r. ślubu;
11.30: śp. ireneusz perłowski w 5 r.śm.;
13.00: śp. Jadwiga Broszkowska w r.śm.;
18.00: śp. Ryszard kafliński, Czesława i kazimierz;

7 kwietnia – wtorek:
7.00: o Boże błog. dla szymona z okazji 7 urodzin i jego rodziny;
7.00: śp. wacław wróblewski;
7.30: śp. adam parol w 7 r.śm.;
18.00: śp. wilhelm kluss – 3 greg.;

8 kwietnia – środa:
7.00: śp. wilhelm kluss – 4 greg.;
7.30: ……………………………..;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

9 kwietnia – czwartek:
7.00: śp. wilhelm kluss – 5 greg.;
7.00: śp. Eugeniusz szatkowski – 27 r.śm.;
7.30: śp. Józef w 10 r.śm., zofia, Maria i władysław Bielaccy;
18.00: śp. Tadeusz, wiktoria i Łucja Błaszczyk, stanisława 
 i Jan wilczek;

10 kwietnia – piątek:
7.00: śp. Helena Twardziak z okazji urodzin;
7.30: ……………………………….;
18.00: śp. wilhelm kluss – 6 greg.;

11 kwietnia – sobota:
7.00: śp. zbigniew, zenon purzańscy;
7.30: śp. wilhelm kluss – 7 greg.;
8.00: Msza na rozpoczęcie pielgrzymki do włoch;
18.00: śp. kazimierz Łabęda – 3 r.śm.;

12 kwietnia – niedziela:
7.00: dziękczynno – błagalna w 38 r. ślubu stanisławy i andrzeja 
 z prośbą o Miłosierdzie Boże dla Małżonków i rodziny;
8.30: śp. wilhelm kluss – 8 greg.;
10.00: śp. lech, piotr, zofia, zofia i kazimierz;
11.30: o Boże błog., zdrowie i łaski dla zbigniewa woźniaka 
 w 50 r. urodzin;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. kazimierz Maloma i zm. z jego rodziny;
18.00: dziękczynna w 24 r. ślubu Haliny i Jerzego z prośbą 
 o Boże błog. i łaski dla Jubilatów i dzieci;
20.00: śp. Eugeniusz Bobczuk;
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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

Zapowiedzi przedślubne
* Łukasz Jakubowski – kawaler z par. tutejszej i anna Bakera – panna z par. św. grzegorza wielkiego 
w warszawie;
* przemysław arkadiusz dzięgielewski – kawaler z par. tutejszej 
i anna Maria Baraś – panna z par. Bogurodzicy Maryi w warszawie;
* Tomasz Michał szczeciński – kawaler i Martyna daria orłowska 
– panna – oboje z par. tutejszej; 
* Michał Marek Trelka – kawaler i aneta nowak – panna – oboje z par. tutejszej;
* Hubert Marcin plichta – kawaler i Magdalena anna durczyńska – panna – oboje z par. tutejszej;
* Łukasz karpiński – kawaler i Justyna pazio – panna – oboje z par. tutejszej;

Pan zmartwychwstał i jest z nami...
 

wszystkim wspierającym dzieło parafialnej Caritas 
życzymy radosnych Świąt wielkanocnych.

niech zmartwychwstały Chrystus ożywia ducha miłości 
i pokoju w codziennym życiu.

 
Parafialny zespół CarItas

KS. JAN TWARDOWSKI

WIElkaNOCNy PaCIErZ

nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –

tyle zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami –
tyle już alleluja –

a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

wiatr gra mi na kościach mych psalmy
jak na koślawej fujarce -

żeby choć papież spojrzał
na mnie – przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski –

uśmiech mi swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.
i wiem, gdy łzę swoją trzymam

jak złoty kamyk z procy –
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej wielkiej nocy.

pyszczek położy na ręku
sumienia wywróci podszewkę –

serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.


