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MSZE  ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:

30 00 30 00 30 007 ,  9 , 10 , 12 ,13 , 18  
na Barbarce i w Domu  

Pomocy Społecznej: zawieszone 
w święta zniesione:

00 00 00 007 ,  9 , 17 , 18  
w dni powszednie:

00 30 007 ,   8 ,  18 .

KANCELARIA  PARAFIALNA
poniedziałek - piątek

00 00 00 009  -10  oraz 17  -18  
00 00

Sobota  9  -10  

 PORADNIA  DLA  NARZECZONYCH
 I MAŁŻEŃSTW:

każdy wtorek godz. 18:00

PORADNIA  RODZINNA:
każdy wtorek godz. 15:00 -20:00

tel: 605 638 203  Regina  Zielińska

Telefony:
Parafia: 56 610-22-40

kancelaria: 56  610-22-41
 ks. proboszcz:  56 610-22-42

księża  wikariusze:

ks. Bartłomiej 
Surdykowski 56 610-22-46  

ks. Tomasz Recki:  56 610-22-45

Rezydent:
 ks. Mariusz Wojnowski 56 610-22-43  

  

Podałem  grzbiet mój bijącym
I policzki moje rwącym Mi brodę.
Nie zasłoniłem mojej twarzy
Przed zniewagami i opluciem

Izajasz  50,6
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WIELKOPOSTNE ZAMYŚLENIA

Jak każdego roku w Środę Popielcową weszliśmy w czas Wielkiego Postu. 
Szczególny klimat tego dnia już w XVI w. opisał poseł sułtana Turcji Sulejmana II, 
który obserwując karnawał w chrześcijańskich miastach Europy, taką przesłał 
relację swemu panu: „W pewnej porze roku chrześcijanie dostają wariacji i dopiero 
jakiś proch sypany im potem na głowę w kościele leczy takową".

Tegoroczny karnawał w związku z pandemią był skromny, ale tak czujemy, że 
potrzebujemy takiego „innego” czasu na refleksję i duchową zadumę. Kościół 
przypomina nam o tym w ceremonii posypania głowy popiołem. Trudno byłoby 
znaleźć symbol bardziej wymowny, który by w sposób tak dosadny i przejmujący 
mówił nam o losie człowieka, przy pomocy zaledwie kilku słów, zaczerpniętych z 
Księgi Rodzaju „Pamiętaj człowieku, że prochem jesteś i w proch się obrócisz" (por. 
Rdz 3,19), te kilka słów mówi więcej niż najdłuższe kazanie. Kupka prochu  oto 
czym się kończy życie człowieka.

Kończy się życie ciała, ale nie istnienie człowieka. Gdyby kończyło się istnienie, 
wszystko co czynimy byłoby bez sensu. Lepiej byłoby zostawić człowieka w dniach 
karnawału. Nawet przedłużyć je na cały rok. Bo po cóż mówić człowiekowi, który 
leci na księżyc, wysyła pojazdy na Marsa i który potrafi przeszczepić serce i inne 
organy, że wszystko kończy się nicością. Lepiej byłoby nawet nie myśleć o niej. Tak 
usiłują czynić nasi bracia niewierzący, o których mówi św. Paweł, że nie mają 
nadziei.

My, przeciwnie, należymy do tych, którzy mają nadzieję. Dał ją nam Chrystus 
zapewniając, że jak On niegdyś, tak i my zmartwychwstaniemy na końcu czasów.

W imię tej nadziei podejmujemy czterdziestodniowy post, aby przygotować się 
do godnego świętowania Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jak 
również i do naszego przyszłego zmartwychwstania. Każdy Wielki Post winien być 
dla nas jednym krokiem zbliżającym nas do przyszłego życia z Chrystusem.

Pokuta i umartwienie
Jednym ze środków przygotowujących nas do życia przyszłego jest pokuta i 

umartwienie. Winny one prowadzić do zniszczenia i śmierci tego, co w nas jest złe i 
grzeszne, czyli nawrócić nas.

Obrazowo wyraża to porównanie przytoczone przez średniowiecznego mistyka 
niemieckiego mistrza Eckharta (1260-1327). Mówi on, „żebyśmy mogli coś napisać 
na tablicy, najpierw musimy zetrzeć z niej brud i różne napisy”.

Podobnie i my, abyśmy mogli zapisać kartę naszego życia dobrymi uczynkami, 
musimy najpierw usunąć z niej to, co brudne i grzeszne. Nasze działanie, podobnie 
jak praca ogrodnika, zawiera dwie czynności: oczyszczenie z chwastów i zasadzenie 
szlachetnych roślin.

Oczyszczenie konieczne jest ze względu na to, że odziedziczyliśmy różne złe 
skłonności po naszych przodkach. Już pierwsi rodzice przez swój grzech przekazali 
swemu potomstwu złe skłonności. My sami utrwalamy, a nawet powiększamy w nas 
te skłonności przez wielokrotnie popełniane złe uczynki. Dlatego winniśmy w sobie 



umartwiać złe skłonności, zanim przejdą w nałogi.
Przeciwnie, poprzez dobre uczynki, wielokrotnie powtarzane, powstają w nas 

dobre skłonności i nawyki zwane cnotami. Dzięki nim podporządkowujemy ciało i 
jego popędy duszy. 

Post i umartwienie ciała
Spośród różnych środków pokuty i umartwienia tradycja chrześcijańska na 

pierwszym miejscu stawia post. Szła tu za przykładem Chrystusa, który swą 
działalność publiczną rozpoczął czterdziestodniowym postem. Uczynił tak dla 
naszego przykładu, bo sam przecież nie miał żadnych złych skłonności.

Obecnie większość ludzi mieszkających na świecie nie praktykuje postu. Post 
nie jest w modzie. Kościół też ograniczył do minimum obowiązkowy post. 
Moralność chrześcijańska przypomina jednak, że dziś również potrzebna jest asceza 
w zaspokajaniu potrzeb ciała. Jednak człowiek zdrowy, zwłaszcza w młodym wieku 
nie bardzo ją sobie ceni. Niewiele dzisiaj myśli się o nadużyciach w jedzeniu, piciu 
alkoholu, paleniu papierosów, używaniu narkotyków, za które to rzeczy nie płaci się 
natychmiast, ale dopiero po latach chorym sercem, wątrobą, nerwami. 

Rozsądnie praktykowany post
 Nie brak jednak ludzi, którzy praktykują post ze względu na zdrowie czy z 

obawy przed utyciem. Natomiast daleko rzadziej, a właściwie bardzo rzadko 
praktykuje się go ze względu na zdrowie duszy. A przecież w związku z postem może 
występować doskonała harmonia, lecząc jednocześnie i duszę i ciało. W Medjugorie 
Matka Boża objawiając się przez wiele lat wskazuje m. in. na post, jako szczególny 
środek oczyszczenia i zbliżenia do Boga. Wielu ludzi, którzy tak na prawdę mają na 
tym świecie wszystko przyjeżdżając do tego miejsca zaczyna się modlić i 
praktykować post. I odnajdują pełną radość i sens życia.

Wśród mnichów pustyni krążyło powiedzenie: „Gdy ciało tyje, dusza chudnie". 
Św. Augustyn mówił, że ten kto nigdy nie odmawia sobie dozwolonego, stoi już na 
skraju niedozwolonego.

W naszych codziennych umartwieniach chodzi zwykle o rzeczy drobne. 
Wystarczy jeść z umiarem i od czasu do czasu odmówić sobie słodyczy, kieliszka 
wina czy wódki lub też innej rzeczy. Ludzie współcześni nie doceniają tej „drobnej", 
codziennej ascezy. Wielbią jakiś jednorazowy wielki czyn, jakąś dużą sumę daną na 
cele charytatywne, ale z lekceważeniem, a nawet i z kpinami odnoszą się do drobnej 
ascezy. 

Pismo Święte podkreśla, że post winniśmy łączyć z jałmużną. Pieniądze 
zaoszczędzone przez post czy odmówienie sobie rzeczy luksusowej ofiarować 
ubogim. Albowiem post  jak mawiali Ojcowie Kościoła  prowadzi tylko do bram 
nieba, a otworzyć je może dopiero miłość okazana będącym w potrzebie. Pomyślmy 
ile tego dobra na świecie, ile pomocy biednym byłoby, gdyby na prawdę ludzie się 
przejęli postem.

Starożytni mawiali też, że umartwiać winniśmy nie tylko smak przez post, ale 
również i inne zmysły: wzrok, nie patrząc na rzeczy niewłaściwe. Nie raz 
przychodzimy do spowiedzi i mówimy ja tak strasznie denerwuję się tym co dzieje 
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się w polityce i wyzywam. Mówię wycisz zmysły, wyłącz TV, poczytaj dobrą książkę 
czy religijną gazetę i już nie będzie zdenerwowania, a może zobacz religijny czy 
bardzo rodzinny film. Czym napełnię serce tym potem żyję.

Jak potrzebne są nam, ludziom wyrzeczenia i umartwienia, obrazowo 
przedstawił św. Wincenty a Paulo: „Gdyby ktoś myślał, że jedną nogą stoi już w 
niebie, a zaniedbywał umartwienia, łatwo może runąć w przepaść, zanim tam 
postawi drugą".

Wielki Post AD 2021 się rozpoczął, dla nas wszystkich to kolejna szansa... Już 
dzisiaj zaplanujmy rekolekcje, które pomogą nam otworzyć serce jeszcze bardziej 
dla Boga. Tak przygotowani przez post, modlitwę i jałmużnę na pewno z ogromną 
radością zasiądziemy do wielkanocnego stołu.

Ks. Wojciech Miszewski
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INFORMACJE REDAKCJI AUDYCJI KATOLICKICH TVP
DOTYCZĄCE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W TVP3

 
Redakcja Audycj i  Katol ickich wychodząc naprzeciw 

zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych 
wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach.

Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 
9:30, TVP3

W czasie pandemii, kiedy dzieci mają utrudniony kontakt nie tylko z 
rówieśnikami, ale również mają trudności z uczestniczeniem w życiu 
Kościoła, szczególnie ważne dla najmłodszych jest spotkanie z Panem 
Bogiem w telewizyjnych rekolekcjach wielkopostnych. Rekolekcje dla dzieci 
poprowadzi ks. Adam Węgrzyn SDB. Konwencja nauk rekolekcyjnych dla 
najmłodszych zostanie utrzymana w stylistyce programu „Ziarno”. Pojawi się 
w nich także Ciocia Ewelina i s. Maria Trukan FMA, która przy pomocy 
doświadczeń naukowych zachęci dzieci do szukania i rozpoznawania Pana 
Boga w świecie.

Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), 
godz. 12:30, TVP3

Trudne sprawy dorastania, brak kontaktu z przyjaciółmi, często 
samotność i brak wsparcia  to tematy, które stały się szczególnie ważne dla 
młodzieży w okresie pandemii. Młody człowiek często nie wie, gdzie szukać 
wsparcia. Dlatego Redakcja katolicka przygotowuje rekolekcje właśnie dla 
młodzieży. Cykl trzech spotkań wielkopostnych, opartych na czytaniach z 
Pisma Świętego, poprowadzi o. Lech Dorobczyński OFM wraz z twórcami 
programu młodzieżowego „Studio Raban”  Pauliną Worożbit oraz Michałem 
„Paxem” Bukowskim.
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Rekolekcje dla doroslych 26-28 marca (piatek-niedziela), godz. 
20:30, TVP3

Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwala lepiej i 
glebiej przygotowac sie do swiat Zmartwychwstania Panskiego. To wlasnie 
podczas rekolekcji zglebiamy meke Chrystusa i uswiadamiamy sobie 
prawdy, o których na co dzien czesto zapominamy, zyjac w zamknieciu i 
codziennych trudnosciach. Dzisiejszy swiat staje sie coraz bardziej obojetny 
i nieczuly na biede, samotnosc i krzywde innych. Czlowiek zatroskany, 
czlowiek znekany, samotny, czesto odpowiedz na dreczace go pytania, 
otrzymuje wlasnie podczas rekolekcji. Meka, Smierc i Zmartwychwstanie 
Chrystusa daja nadzieje wspólczesnemu czlowiekowi. Wychodzac 
naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu na Slowo Boze, Redakcja katolicka 
przygotowuje cykl trzech spotkan rekolekcyjnych, które poprowadzi ks. 
Wojciech Wegrzyniak.

Kazda seria rekolekcji (dzieci, dorosli, mlodziez) odbedzie sie w 
cyklu 3 odcinków, kazdy o czasie 23 minut.

Rekolekcje beda równiez dostepne na VOD (w odpowiednim czasie 
przeslemy link) oraz w mediach spolecznosciowych: 

? Dla doroslych   
? Dla dzieci   
? Dla mlodziezy   

https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/
https://www.facebook.com/ziarnotvp/

https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/
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RÓŻANIEC SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOŻEJ.
 „ZNAJDZIECIE W SOBIE SIŁĘ, BY WRÓCIĆ DO BOGA”

W czasie objawień w Kibeho Maryja poleciła, by odmawiać Różaniec do 
Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki odmawianiu tego różańca 
„znajdziecie w sobie siłę, by wrócić do Boga”  mówiła Maryja do Marie Claire.

Matka Boża objawiła się trzem dziewczętom w Kibeho, w Rwandzie. 3 marca 
1982 roku Matka Boża objawiła Różaniec Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wtedy obiecała 
Marie Claire Mukangango, że nauczy ją go odmawiać.

Maryja nauczyła tej modlitwy swoje dzieci po tym, jak wielokrotnie je prosiła (w 
czasie objawień Alphonsine i Nathalie), aby przyjęły cierpienie i niezwłocznie się 
nawróciły. W czasie każdego objawienia Marie Claire miało miejsce odmówienie i 
rozważenie Różańca do Siedmiu Boleści. Czasami Maryja prosiła ją o głośne opowiadanie 
tego, co rozważała, żeby ludzie słyszeli i mogli nauczyć się z jej modlitwy. Maryja prosiła 
także, by odmawiała różaniec na głos, tak by inni mogli się nauczyć tej modlitwy.

Maryja prosiła by odmawiać ten różaniec zwłaszcza we wtorki i piątki. Wtorki 
ponieważ Ona objawiła się w tym dniu, a piątki, ponieważ ten dzień w Kościele jest 
szczególnym czasem rozważania Męki Pańskiej.
Dla naszego nawrócenia

Matka Boża poleciła ten różaniec, żebyśmy rozważają Mękę Pańską uświadomili 
sobie jak bardzo potrzebujemy nawrócenia. Nie jest on dany po to, by zastąpić „tradycyjny” 
różaniec, ale by przez szczególne skupienie na tajemnicach Męki Jezusa uświadomić sobie 



ogrom własnego grzechu.
31 maja 1982 roku Maryja powiedziała: Proszę was, żebyście prosili o 

przebaczenie. Jeśli będziecie odmawiać ten różaniec, rozważając go, znajdziecie w sobie 
siłę, by wrócić do Boga. Teraz ludzie nie potrafią już prosić o przebaczenie. Wciąż krzyżują 
Syna Bożego.

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej składa się z siedmiu tajemnic, w 
których rozważamy najboleśniejsze momenty z życia Matki Bożej.

Wielu osobom ten różaniec przyniósł duże korzyści duchowe, przede wszystkim 
nawrócenie do Boga i zmiany w życiu.

Jak odmawiać Różaniec Siedmiu Boleści Matki Bożej?
Każda tajemnica składa się z: Ojcze nasz, 7 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Znak krzyża: W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga…
1. Tajemnica: Proroctwo Symeona
Zbawicielu, wspieraj nas swoją łaską, byśmy pozostawali wiernymi synami Twojej 
Matki.
Ojcze nasz, 7 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
2. Tajemnica: Ucieczka do Egiptu
Maryjo, pomóż nam zobaczyć przy nas Jezusa Chrystusa  Bożego i Twojego Syna, aby 
to co jest pozornie niezrozumiałe  stało się zrozumiałe.
Ojcze nasz, 7 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
3. Tajemnica: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w Świątyni
Maryjo szukająca Syna! Pomóż nam, odnaleźć Jezusa w naszym życiu!
Ojcze nasz, 7 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
4. Tajemnica: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
Twego Syna przybiły do krzyża nasze grzechy. Pomóż nam zawsze widzieć Boże 
Miłosierdzie, unikać grzechów i powstawać z upadków.
Ojcze nasz, 7 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
5. Tajemnica: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
Maryjo cierpiąca z powodu naszych grzechów. Śmierć Twojego Syna jest naszym 
zbawieniem.
Ojcze nasz, 7 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
6. Tajemnica: Zdjęcie z Krzyża Ciała Jezusowego
Maryjo twoja miłość jest większa niż śmierć! Wyproś nam udział w Jego 
Zmartwychwstaniu.
Ojcze nasz, 7 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
7. Tajemnica: Złożenie Pana Jezusa do Grobu
Maryjo, dopomóż nam wzrokiem wiary sięgnąć poza grób. Pomóż nam tak patrzeć na 
śmierć, byśmy nie utracili sensu życia.
Ojcze nasz, 7 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Zakończenie:
Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała oraz na 
uproszenie łaski odpustu przypisanego do tej modlitwy  3 razy: Zdrowaś Maryjo.
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WIELKI  POST  W NASZEJ  PARAFII
Nabożeństwa pasyjne

Przez cały okres Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. 
W niedziele o godz. 17.15 odprawiamy Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a w 
piątki Drogę Krzyżową - dla dorosłych  po Mszy św. o godz. 8.30 i o godz. 17.15 z 
Komunią św. Wszystkich, którzy pragną codziennie wspólnie odprawiać 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w dni powszednie po Mszy św. godz. 
8.30. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
Jałmużna Postna

Jednym z wielkopostnych aktów miłosierdzia jest tzw. Jałmużna postna. 
Ofiary można składać do skarbony przy ołtarzu św. Antoniego. Przekazujemy je 
na pomoc  biednym, na misje, siostrom karmelitankom. Pragniemy również 
dołączyć ponownie do programu Caritas Rodziny Polskie rodzinom w Syrii.
Spowiedź święta wielkanocna

Rozpoczął się okres spowiedzi wielkanocnej.  W naszym kościele okazja 
do spowiedzi św. podczas wszystkich Mszy św. w niedziele, a w dni powszednie: 
od 6.45 do 7.00 oraz od godz. 8.00 do 8.30 i od godz. 17.30 do 18.00.
Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii przeżywać będziemy od 5 
niedzieli Wielkiego Postu w dniach 21 - 24 marca. Tym razem wygłosi je dla nas 
ks. dr Adam Czerwiński, który przez 5 lat był naszym wikariuszem, a obecnie 
przygotowuje do wyjazdu w tym roku na misje na Kubę. Rekolekcje ks. Adam 
miał wygłosić dla nas rok temu, niestety w związku z pandemią nie było to 
możliwe. 
Droga Krzyżowa ulicami parafii

Stało się już tradycją naszej parafii, że w 5 tygodniu Wielkiego Postu 
wychodzimy z Drogą Krzyżową z naszego kościoła, by wędrować ulicami naszej 
parafii. W piątek 26 marca zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, po której 
wyruszymy z modlitwą i śpiewem rozważając stacje Drogi Krzyżowej. 
Zakończymy ją na naszym cmentarzu parafialnym. Prosimy o przyniesienie 
świec. Droga Krzyżowa odbędzie się, jeśli pozwolą na to przepisy sanitarne.


