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Dla nas Chrystus stał się posłusznym, aż do śmierci, a 

była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad 

wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię  
   (z aklamacji na Niedzielę Palmową Flp 2, 8-9)  

 

Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy. 

Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry 

zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mó-

wiąc: „ Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wcho-

dząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt 

jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie 

tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, 

tak powiecie: <<Pan go potrzebuje>>”. Wysłani poszli 

i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy od-

wiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: „Czemu 

odwiązujecie oślę?”. Odpowiedzieli: „Pan go potrze-

buje”. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na 

nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, 

słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza 

Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło 

wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które wi-

dzieli. I wołali głośno: 

„Błogosławiony Król, 

który przychodzi w imię Pańskie. 

Pokój w niebie 

i chwała na wysokościach”. 

Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli 

do Niego: „Nauczycielu, zabroń tego swoim ucz-

niom”. Odrzekł: „Powiadam wam, jeśli ci zamilkną, 

kamienie wołać będą” (Łk 19, 28-40). 
 

Korzystajmy często z tej perykopy Ewangelii, która 
zostanie odczytana przed procesją z palmami. Ewange-
lia ta, bezpośrednio wprowadza nas w mękę naszego 
Pana. Wzbudzajmy w sobie żal i ból za nasze grzechy, 
wzbudźmy w sobie intencję, aby przez modlitwę i poku-
tę oraz przez znoszenie przykrości codziennego życia 

towarzyszyć jezusowi w Jego cierpieniu.  
Jezus na osiołku dobrowolnie przekracza bramy 

Jerozolimy, w której będzie męczony, wzgardzony i za-
mordowany.  

Kontemplujmy Pana Jezusa pokornego i odważne-
go. Niech ten fakt stanie się dla nas przykładem jak 
znosić nasze trudy i cierpienia. Podziękujmy sercem, że 
idzie za nas cierpieć i umierać. Wyznajmy Mu naszą 
miłość i oddanie. Błogosławiony Król, który idzie w imię 

Pańskie. Wejdźmy w tłum witający Jezusa. Oddajmy Mu 
pokłon i poprośmy, aby stał się na zawsze Panem na-
szego życia, tzn wczoraj, dziś i na wieczność.  

Musimy sobie również uświadomić, że nasze grze-
chy zamieniają okrzyk „hosanna” w tragiczny: „ukrzyżuj 
Go”.  

Prośmy, aby Pan naszego życia, pokazał nam, 
które grzechy naszego życia ranią Go najbardziej.  

Zapytajmy zatem siebie: Jak pragniemy przeżywać 
rozpoczynający się Wielki Tydzień i Triduum Paschal-
ne?  

Postarajmy się znaleźć więcej czasu na modlitwę 
przedłużoną i medytację Męki Pańskiej. Prośmy Matkę 
Bolesną, aby pomogła nam trwać z miłością przy cier-
piącym Jezusie. 

Błogosławionego czasu w przeżywaniu Wielkiego 
Tygodnia oraz Triduum Paschalnego. Szczęść Boże.  

      Wasz brat Franciszek 
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Dobra myśl na Wielki Post 
 

N i e  t r a ć  n a d z i e i  
 

“Nie osiąga się zbawienia bez przejścia przez 
burzliwe morze, które ustawicznie grozi utonięciem. 
Górą świętych jest Kalwaria. To z niej przechodzi się na 
inną górę, która nazywa się Tabor” (Epist. I, s. 829). O. Pio 
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i rodzina, która razem modli się Różańcem – łączy się z Bo-
giem i zaczyna myśleć po Bożemu.  

 

„Jako modlitwa o pokój, różaniec był zawsze modli-

twą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szcze-

gólnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie 

sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić 

tego cennego dziedzictwa. Trzeba powrócić do modlitwy 

w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal 

tę formę modlitwy”. 
 

W tym miejscu przypomina mi się historia opowiedziana 
mi niedawno przez jedną panią, która chwaliła się wnuczką, 
która całą rodzinę zaraziła odmawianiem modlitwy różańco-
wej. Gimnazjalistka zaraziła swoją babcię, oraz rodziców oraz 
zaraża swoich znajomych modlitwą Różańcem i to w postaci 
nowenny pompejańskiej(!). Babcia jest dumna ze swojej 
wnuczki i choć mimo tego, że nie widzą się zbyt często to są 
zjednoczeni poprzez wspólną modlitwę Różańcem świętym. 

 

„Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona 

pozostaje!” 
 

 Jaki to piękny obraz, kiedy każde spotkanie rodzinne 
może zaczynać się dziesiątką Różańca i odczytaniem frag-
mentu ze Słowa Bożego. Ktoś może powiedzieć, że to ideał  
i rzeczywistość prawie nieosiągalna, ale gdyby wystarczyło 
odwagi chociaż jednej osobie w rodzinie i tak rozpoczęte spo-
tkanie rodzinne - wierzę w to mocno - byłoby przeniknięte 
pokojem. Czy taka rodzina nie byłaby zjednoczona? Żadna 
burza nie zdołałaby zawalić takiego domu. 

 

„Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członko-

wie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie 

w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, 

wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miło-

ści odnowionym przez Ducha Bożego.” 

„Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze  

z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat do 

tego codziennego momentu „modlitewnej przerwy” całej 

rodziny, z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich 

problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie nale-

ży lekceważyć.” 
 

Może się wydawać, że różaniec jest dla młodzieży i dzie-
ci przestarzałą modlitwą i nie pasującą do gustu młodego po-
kolenia, ale warto się zastanowić nad tym, czy nie jest tak 
poprzez przykład niedbałego odmawiania Różańca. Św. Jan 
Paweł II pisze, że jeżeli różaniec zostanie dobrze przedsta-
wiony dzieciom i młodzieży, to młodzi jeszcze nie raz zasko-
czą dorosłych, przyjmując tę modlitwę i odmawiając ją z entu-
zjazmem typowym dla ich wieku.  

Na zakończenie:  
Znając istotę Różańca świętego można powiedzieć, że 

osobami które powinny najlepiej znać Słowo Boże w parafii są 
członkowie Żywego Różańca świętego oraz wszystkie osoby, 
które codziennie odmawiają przynajmniej jedną tajemnicę  
z życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli odmawiają 
codziennie to może oznaczać, że codziennie także czytają 
odpowiedni fragment Słowa Bożego i go rozważają podczas 
przesuwania kolejnych koralików różańca. Jeżeli są jeszcze 
osoby, które modlą się Różańcem, a nie czytają przy tym Biblii 
to ten artykuł oraz List apostolski Rosarium Virginis Mariae 
św. Jana Pawła II jest zachętą do tego, aby to uczynić i co-
dziennie wraz z różańcem wziąć do ręki Biblię i przeczytać 
stosowny fragment a poznanie Jezusa Chrystusa z dnia na 
dzień będzie coraz bliższe i wiara znajdzie oparcie w Słowach 

samego Boga.      Michał Łuniew 

Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina… 
 

 

R o s a r i u m  V i r g i n i s  M a r i a e  -  c z .  I I  
 

Kolejny raz chcę pochylić się nad modlitwą różańcową. 
W ubiegłym tygodniu była mowa o tym czym jest Różaniec 
oraz jak się powinno modlić. Wszystko to w oparciu o List 
Apostolski św Jana Pawła II o takim samym tytule jak obecny 
artykuł. Dla tych, których ominął ubiegłotygodniowy artykuł 
lub, którzy jeszcze nie zdążyli się z nim zapoznać, bardzo 
krótkie streszczenie. Przede wszystkim Różaniec święty to 
modlitwa kontemplacyjna. Oznacza to, że istotą tej modlitwy 
jest rozważanie Słowa Bożego. Pochylanie się wraz z Maryją 
nad scenami z życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Odma-
wiając Różaniec mamy patrzeć na wydarzenia z życia nasze-
go Pana tak jak robiła to Maryja. Żeby Różaniec był tym czym 
powinien być, czyli kontemplacją, potrzebne są na początek 
dwie rzeczy: koronka (czyli w Polsce nosząca nazwę różańca 
do odliczania dziesiątek „Zdrowaś Maryjo”) oraz drugi nieod-
łączny element – Biblia. Każdy, kto odmawia Różaniec musi 
mieć ze sobą różaniec (koronkę) oraz Pismo Święte, aby po 
każdej zapowiedzi tajemnicy odczytać Słowo i go przez chwilę 
kontemplować. Jeżeli się zdarzy, że nie mamy akurat przy 
sobie Biblii można wtedy przywołać w pamięci dany fragment, 
ale żeby to zrobić wpierw trzeba go przeczytać i znać. Róża-
niec święty to modlitwa, która składa się z kilku elementów:  

    Rozpoczęcie (Wierzę w Boga lub Boże wejrzyj ku 
wspomożeniu memu…) 

 Zapowiedź tajemnicy;  

    Słuchanie Słowa Bożego ( stosowny do tajemnicy frag-
ment z Biblii); 

    Milczenie (następuje po odczytaniu fragmentu Słowa 
Bożego); 

   „Ojcze Nasz” (dziękczynienie Ojcu za Słowo skierowa-
ne do nas); 

   Dziesięć „Zdrowaś Maryjo” (rozważanie tajemnicy wraz 
z Maryją, centrum modlitwy imię Jezus); 

   Chwała Ojcu (chwała, uwielbienie i dziękczynienie Trój-
cy Przenajświętszej); 

    Końcowy akt strzelisty (O mój Jezu…, O Maryjo bez 
grzechu poczęta); 

  Zakończenie ( Pod Twoją obronę…, jedność z Kościo-
łem). 

Bardziej zainteresowanych odsyłam do poprzedniego 
„Po górach dolinach…”. Dzisiaj zgodnie z obietnicą chciałbym 
napisać o modlitwie Różańcem w rodzinach i czym jest ta 
modlitwa, kiedy obecna jest pośród członków rodziny i na 
zakończenie kilka słów o Żywym Różańcu – czyli różach ró-
żańcowych.  

 

„O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcu-

chu, który łączysz nas z Bogiem”! 
 

Te słowa zaczerpnięte z Listu apostolskiego św. Jana 
Pawła II zawracają uwagę na hierarchię, jaka powinna pano-
wać w małżeństwach i rodzinach. Tzn. jeżeli Bóg będzie na 
pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na swoim miejscu. 
W życiu każdego człowieka, małżeństwa i rodziny na pierw-
szym miejscu powinien być Bóg – to znaczy, że każdy czło-
wiek bez względu na swoje powołanie, powinien mieć relację  
z Panem Bogiem oraz kierować się w życiu wartościami pły-
nącymi z Ewangelii. Modlitwa Różańcem poprzez rozważanie 
Słowa Bożego sprawia, że człowiek łączy się z Bogiem, jest  
z Nm w relacji, w kontakcie. W ten sam sposób małżeństwo  
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Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do 

wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne 

to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego 

Tygodnia pochodzą z IV w. z Palestyny. Rozpoczynała ją uro-

czysta procesja z palmami, z Betani do Jerozolimy na pamiąt-

kę wjazdu Chrystusa do świętego miasta, aby dokonać odku-

pienia ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu. 

Niedziela Palmowa 
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w któ-

rym obchodzi się pamiątkę Męki śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien dołożyć 
wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozu-
mieć, brać w nich czynny udział, a przede wszystkim umar-
twieniami i świętością życia dawać dowód żywej wiary. 

W Niedzielę Palmową Kościół obchodzi pamiątkę 
wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschal-
nej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. W tym dniu święci 
się palmy i organizuje procesję. Wszystkie Msze św. odpra-
wia się tak, aby były wspomnieniem uroczystego wjazdu 
Prana Jezusa do Jerozolimy, a szczególnie przypomina 
nam o tym, specjalny obrzęd przed Mszą św. i poświęcenie 
palm. We wszystkich obrzędach używa się czerwonego 
koloru szat liturgicznych. 

 

 

     Triduum Paschalne 
Wielki Czwartek Najstarszy dokument opisujący litur-

gię Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie z IV wieku, mówi  
o dwóch Mszach św. w Wielki Czwartek. Dwie Msze św.  
w tym dniu odprawia się kościołach katedralnych. Rano 
biskup koncelebruje, razem ze wszystkimi kapłanami z ca-
łej diecezji uroczystą Mszę św. z poświęceniem Krzyżma 
(oliwa zmieszana z balsmem, używane w sakramencie 
bierzmowania i sakramencie chrztu) i oleju chorych. 

We wszystkich innych kościołach wolno w tym dniu 
odprawić tylko jedną Mszę św. w godzinach wieczornych. 
Nazywamy ją "Mszą Wieczerzy Pańskiej". Rozpoczyna ona 
Triduum Paschalne, które stanowi Wielki Piątek, Wielką 
Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Ostatnia wieczerza 
miała miejsce w nocy z czwartku na piątek i należała we-
dług żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba trwała od 
zachodu do zachodu słońca. Dlatego dniem zarówno 
pierwszej Ofiary Eucharystycznej jak i Ofiary Krzyża, jest 
ten sam dzień - Wielki Piątek. I tu widzimy ścisły związek 
Krzyża, Zmartwychwstania i Eucharystii. 

Wielki Piątek  
W tym dniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki 

męki i śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Liturgia 
zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pań-
skiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego.  
W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po liturgii euchary-
stycznej Ciało Chrystusa przenosi się uroczyście do adora-
cji do tak zwanego Grobu Pańskiego. Wielka Sobota jest 
dniem, w którym nie odprawia się Mszy św. ani innych na-
bożeństw. Przez cały dzień wierni nawiedzają Grób Pański 
i czuwają na modlitwie, pamiętają, że jest tam obecny pod 
osłoną chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Pan. 

Wielka Sobota  
W tym dniu święci się pokarmy. W Polsce wierni przy-

noszą w pięknie przystrojonych koszykach, chleb, wędlinę, 
masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno w nim zabraknąć 
baranka, który symbolizuje Chrystusa. W tym dniu każdy 
pokarm ma swoje znaczenie: chrzan przynosimy na znak 
męki Pana Jezusa, która zamieniła się w słodycz, a symbo-
lem tej słodyczy jest masło. Poświęcone jajka symbolizują 
nowe życie Zmartwychwstałego Pana. Przez święcenie 
pokarmów Kościół błogosławi byt doczesny; podkreśla do-
stojność ciała, które w tym dniu osiągnęło nieśmiertelność. 
Chrystus po zmartwychwstaniu jadł chleb i rybę, by przeko-
nać uczniów, że jest naprawdę żywym człowiekiem. 

Wigilia Paschalna  
Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. 

Jest to naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wyda-
rzenie w dziejach świata i ludzkości. W niej dokonało się 
przejście że śmierci do nowego życia, przez zmartwych-
wstanie. Cała dynamika nocy paschalnej skupia się wokół 
życia w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia pełna jest sym-
boli życia: światło - słowo - woda - uczta. Znaki te stanowią 
również główną treść kolejnych części Wigilii Paschalnej. 
Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa  
i wezwania całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmar-
twychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna. 

Niedziela Wielkanocna  
Rozpoczyna się Wigilią Paschalną, czyli Mszą św. 

Zmartwychwstania Pana, sprawowaną w sobotę wieczorem 
lub w nocy.  
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Kącik poezji 
 

 

 

Za wszystko zapłaciłeś 

krwią swoją najświętszą 

ranami stóp i dłoni 

przekłutego boku 

za wszystko zapłaciłeś 

odkupiłeś winny 

w niewdzięczności swojej 

patrzę ponad krzyżem 
 

Z Golgoty wołasz Panie 

krzyżem – są trzy krzyże 

odkrywam stopniowo 

symbolika wielka 

dziś dociera do mnie 

kruszysz moje serce 

nieczułe gdy nie widzę 

drugiego człowieka. 
Barbara Górniok 

Z  ż y c i a  p a r a f i i  

   W niedzielę, tydzień temu, na zakończe-
nie każdej Mszy św. kilka słów wypowie-
działa do nas siostra Sabina, boromeuszka 
pracująca na misjach w Zambii. Była też 
możliwość złożenia ofiar pieniężnych na 
Misje. 

  W tym dniu cieszyliśmy się z przyjęcia trzech no-
wych ministrantów, którzy podczas Mszy Św. o godz. 
10:30 zostali uroczyście włączeni do Służby Liturgicznej 
Ołtarza. Są to Wiktor Jałowiczor, Jan Korcz oraz Grze-
gorz Łazarz. Chłopcom życzymy wytrwałości oraz czer-
pania jak największej radości z pełnienia funkcji mini-
stranta, jednocześnie służąc na chwałę Pana Boga. 
Radość wielka, że służba liturgiczna się rozrasta, ale 
nadal czekamy na nowych kandydatów do tej służby.  

  Kolekta tej niedzieli przeznaczona była na Semi-
narium Duchowne w Krakowie.. 

 Tradycyjnie, jak przed każdymi świętami, rozno-
szone są życzenia, które trafiają do tych Parafian, któ-
rzy ukończyli 70. rok życia. Osoby po 90. otrzymują do-
datkowo słodki upominek. 

   W nadchodzącym tygodniu nie będzie „Stałego 
konfesjonału”.  

 Ważna informacja dla osób, które rzadko bywają 
na cmentarzu parafialnym. Otóż stale trwają tam prace, 
związane z remontem ogrodzenia. Warto się wybrać  
i zobaczyć. 

 

JUBILACI TYGODNIA 
 

Wiesława Szczygieł 

Andrzej Wantulok 

Zdzisława Królikowska 

Krystyna Białas 

Anna Dusik 

Anna Mudrecka 

Zofia Najbor 

Henryk Winkler 

Grażyna Kośmider 

Krystyna Słabiak 

Stefania Choczaj 
 

Zacnym Jubilatom życzymy pomyślności, 
zdrowia, wielu łask Bożych za wstawiennictwem 
Najświętszej Maryi Panny oraz radości i spokoju. 

 

Dobra ziemskie są jak skarby, które posiadamy we 
śnie, czynią bogatym aż do chwili przebudzenia, ale 
przekształcają się w straszliwe ubóstwo, kiedy sen mija.  
       (Św. Augustyn) 

 ANIOŁ W PODARUNKU  

Cztery lata temu urodziła się moja córka Miriam: serce 
biło z trudnościami, przeszła udar krwotoczny mózgu, po 
którym nastąpiła afazja. Lekarze wyjaśniają mi sytuację: ist-
nieje zagrożenie życia, a w przypadku przeżycia czekają ją 
poważne problemy na poziomie poznawczym, motorycznym, 
logopedycznym. Módl się do Pana: „Jeśli chcesz ją mieć ze 
sobą, będzie dla nas aniołem w Raju; jeśli ją zostawisz  
z nami, będziemy Twoimi aniołami na ziemi”. Niektórzy mó-
wili mi: „Jej stan będzie taki jak warzywa: lepiej, jeśli Pan ją 
zabierze”. Odpowiadałem: „Nie mógłbym nigdy powiedzieć 
Bogu: ten Twój dar mi się nie podoba, zabierz go!” Inni mó-
wili: „Macie krzyż w domu”. Odpowiadałem: „Dzieci nigdy nie 
są krzyżem”. Wręcz przeciwnie – to Miriam niesie swój 
krzyż. Wkrótce miała kilka różnych zabiegów chirurgicznych  
i po czterech latach trochę chodzi i mówi. Ojcze, jeśli to moż-
liwe, oddal ode mnie ten kielich, ale zawsze niech się dzieje 
Twoja wola. Przyjmuję słowa Jezusa, ponieważ Miriam jest 
tą, która wypowiada je dzisiaj: to ona nosi krzyż, daje spokój 
wszystkim nam swoją obecnością. Naszym zadaniem jest 
być jej aniołami stróżami i sprawiać, by czuła się kochana, 
być jej wiernymi Cyrenejczykami i pomagać jej nieść krzyż. 
Chryste, swoją obecnością, bądź naszym Cyrenejczykiem. 
        M. G. 

Drodzy Kapłani  

życzymy  

by całe Wasze życie było napełnio-

ne światłością i miłością. Niech  

Boski Zbawiciel prowadzi Was po 

pięknej, lecz niełatwej drodze  

powołania dla ludu Pana.   

Zapewniamy o codziennej  modlitwie. 


