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Œwiête Triduum
Ca³y okres Wielkiego Postu przygotowuje nas do obchodów…
No w³aœnie, czego? OdpowiedŸ wydaje siê prosta: Wielkanocy.
Kiedy jednak œwiêtujemy Wielkanoc?
Drodzy Parafianie!
Rozpoczynamy Wielki
Tydzieñ. To najwa¿niejszy
okres roku liturgicznego.
Wszyscy jesteœmy zaproszeni,
by jeszcze mocniej zg³êbiæ tajemnicê Mêki, Œmierci
i Zmartwychwstania Pana
naszego Jezusa Chrystusa.
To ona jest pe³ni¹ prawdy
i Ÿród³em ¿ycia. Prze¿ywamy
te Œwiêta w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Bo¿ego
Mi³osierdzia. To ono nas
podnosi i ratuje.
Jest to tak¿e rok, w którym dziêkujemy za 1050 rocznicê Chrztu Polski i pragniemy uczyniæ kolejny krok
na drodze dojrza³ego chrzeœcijañstwa.
Ufam, ¿e bogactwo
liturgii i dary ³aski tego
czasu, pozwol¹ ka¿demu z nas
na osobiste doœwiadczenie
Mi³osierdzia Boga, który do
koñca nas umi³owa³.
£¹cz¹c siê we wspólnej
modlitwie, ¿yczê b³ogos³awionego czasu, utkanego z Bo¿ych dotkniêæ.
Ks. Proboszcz

W Koœciele pierwotnym Pascha, czyli Wielkanoc, by³a jedynym œwiêtem chrzeœcijan. Dziœ uroczystoœci i œwi¹t mamy wiele, ale Triduum
Sacrum pozostaje najwa¿niejsze. Przez kolejne dni – od Mszy œw.
Wieczerzy Pañskiej w Wielki Czwartek, przez liturgiê Wielkiego
Pi¹tku i Wielk¹ Sobotê, a¿ po II Nieszpory Niedzieli Wielkanocnej
– celebrujemy najistotniejsze prawdy wiary. Ca³y ten czas jest uobecnieniem tajemnicy Paschy Chrystusa.

Wyj¹tkowe trzy doby, które trwaj¹ cztery dni
Dla wielu osób tajemnicza jest ju¿ kwestia, dlaczego mówimy o Triduum (a wiêc o Trzech Dniach), skoro uroczystoœci odbywaj¹ siê
w Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek, Wielk¹ Sobotê i oczywiœcie
w Niedzielê Zmartwychwstania? Ma to zwi¹zek ze sposobem liczenia dni, którego Ÿród³o znajduje siê w Ksiêdze Rodzaju, w opisie
Stworzenia. Powtarza siê tam sformu³owanie „I tak min¹³ wieczór
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i poranek…” – dzieñ pierwszy, drugi i kolejne. Dlatego dla pierwszych chrzeœcijan, tak jak dla ¯ydów,
dzieñ zaczyna³ siê nie rankiem, lecz wieczorem
(wed³ug naszego rozumienia – wieczorem poprzedniego dnia). Bo taka by³a kolejnoœæ Stworzenia:
najpierw ciemnoœæ, potem œwiat³o. Tak te¿ jest
w liturgii Œwiêtego Triduum.

siê zaczyna) nie ma ¿adnych celebracji. Jezus umar³
na krzy¿u, spoczywa w grobie zamkniêtym ogromnym g³azem. Nie mo¿emy siê z Nim spotkaæ.
Mo¿emy tylko odwiedziæ Jego grób i czekaæ…
Na szczêœcie – tylko do wieczora!
Wieczorem bowiem, po zapadniêciu zmroku
(a wiêc, gdy wed³ug staro¿ytnych miar zaczyna siê
niedziela) nastêpuje liturgia Wigilii Paschalnej.
S³owo „wigilia”, z ³aciny znaczy „czuwanie” lub
„oczekiwanie” i w Polsce kojarzy siê przede wszystkim (jeœli nie wy³¹cznie) z oczekiwaniem na Bo¿e
Narodzenie, uroczyst¹ wieczerz¹ i nocn¹ msz¹.
Z Wielkanoc¹ jest inaczej, a tymczasem ju¿ œwiêty
Augustyn liturgiê Wigilii Paschalnej nazywa³ najwa¿niejszym nabo¿eñstwem w ci¹gu ca³ego roku.
Tê niezwyk³¹, pe³n¹ znaczeñ i piêkna liturgiê, która mo¿e trwaæ a¿ do œwitu (ale nie d³u¿ej) rozpoczyna liturgia œwiat³a, zakoñczona œpiewem Exsultet – wielkanocnego orêdzia Zmartwychwsta³ego
Chrystusa. Czytania ze Starego i Nowego Testamentu, przeplatane psalmami, przypominaj¹ ca³¹ historiê zbawienia. Nastêpuje odnowienie przyrzeczeñ
chrzcielnych, a w niektórych œwi¹tyniach, staro¿ytnym zwyczajem, katechumeni zostaj¹ przez Chrzest
œw. uroczyœcie w³¹czeni do Koœcio³a. Dziêki temu
mog¹ po raz pierwszy w pe³ni uczestniczyæ w liturgii Eucharystii, która nastêpuje zaraz potem.

Wielki Pi¹tek zaczyna siê w Czwartek
Najpierw, w czwartek wieczór w Mszy Wieczerzy
Pañskiej celebrujemy pami¹tkê ustanowienia
Eucharystii, która sama w sobie jest uobecnieniem
Mêki, Œmierci i Zmartwychwstania. Zapowiada
wiêc to, co siê wydarzy w kolejne dni. Choæ wiêkszoœæ z nas zapewne ¿yje jeszcze Wielkim Postem,
to jednak ten czas ju¿ siê zakoñczy³. Ksiê¿a maj¹
bia³e szaty, a nie fioletowe. Wszyscy po d³ugiej
przerwie œpiewamy Chwa³a Bogu na wysokoœci.
Bij¹ dzwony. Dopiero potem, po liturgii, Najœwiêtszy Sakrament zostaje przeniesiony do o³tarza zwanego ciemnic¹. Mo¿emy przy nim czuwaæ i siê
modliæ.
W Wielki Pi¹tek w czasie uroczystej i bardzo rozbudowanej liturgii czytamy i rozwa¿amy Mêkê
Pañsk¹, tak jak o niej mówi Pismo Œwiête. Nastêpnie oddajemy czeœæ drzewu Krzy¿a, na którym
zawis³o zbawienie œwiata. Choæ tego jednego jedynego wieczora w roku nie ma Liturgii Eucharystii, to po adoracji Krzy¿a przyjmujemy Komuniê
Œwiêt¹ – z Hostii konsekrowanych w poprzednich
dniach. Na koniec Najœwiêtszy Sakrament zostaje
przeniesiony do Grobu Pañskiego.

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³!
W wiêkszoœci parafii, tak jak i w naszej, procesja
rezurekcyjna odbywa siê kilka godzin póŸniej, przed
pierwsz¹ Msz¹ œw. nastêpnego poranka. Mo¿e ona
jednak koñczyæ ca³¹ liturgiê Wigilii Paschalnej.
Wszak rezurekcja (³aciñskie resurrexio) oznacza
zmartwychwstanie. Radoœæ ze zwyciêstwa Chrystusa nad œmierci¹ jest ju¿ naszym udzia³em. Mo¿emy
dzieliæ siê t¹ radoœci¹ z innymi.
Alleluja!

Cisza Wielkiej Soboty i radoœæ Niedzieli Zmartwychwstania
Po wielkopi¹tkowej liturgii przez ca³¹ Wielk¹
Sobotê (od pi¹tkowego wieczoru, kiedy to sobota

WARTO ZOBACZYÆ

CIERÑ BOGA
To trzy ostatnie lata ¿ycia i dzia³alnoœci Chrystusa, zakoñczone Jego
œmierci¹ na krzy¿u i zmartwychwstaniem. Obraz Nazarejczyka widziany
przez Jego uczniów, którzy prze¿ywaj¹c zwyk³e troski i spe³niaj¹c swoje
codzienne obowi¹zki, odkrywaj¹ w Nim zapowiadanego w Biblii Mesjasza. Z tego w³aœnie powodu zaczynaj¹ jednak prze¿ywaæ g³êbokie zmagania z obrazem wyzwoliciela wykreowanym we w³asnej wyobraŸni, na podstawie wizji spisanych przez proroków Starego Testamentu, a tak¿e z osobistymi, przyziemnymi oczekiwaniami co do Mesjasza.
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JUBILEUSZ CHRZTU POLSKI
W tym roku Koœció³ w Polsce obchodzi 1050 rocznicê chrztu Polski. To historyczne wydarzenie ma dla polskich chrzeœcijan przede
wszystkim wymiar duchowy. Co roku podczas Wigilii Paschalnej
odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. W tym jubileuszowym roku
niech bêdzie to czas modlitwy dziêkczynnej za ³askê ¿ycia w chrzeœcijañskim kraju.
Chrzest ksiêcia Mieszka I i jego dworu
W Wigiliê Paschaln¹ 966 roku w³adca Polan stan¹³ przed chrzcielnic¹. Myœl¹c o konsekwencjach chrztu Mieszka, mo¿emy mówiæ
o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a wiêc równie¿
o Chrzcie Polski.
Historycy nadal debatuj¹, czy ówczesna decyzja Mieszka I mia³a barMieszko I i Boles³aw Chrobry
dziej wymiar polityczny, czy duchowy. Wielu historyków podkreœla,
¿e w podjêciu decyzji o przyjêciu chrztu zasadnicz¹ rolê odegra³a zachêta ¿ony naszego w³adcy, czeskiej
ksiê¿niczki Dobrawy. Niektórzy podkreœlaj¹, ¿e decyduj¹c siê na przyjêciu sakramentu chrztu, Mieszko
I podj¹³ ryzyko buntu wœród pogañskich ksi¹¿¹t i dostojników. By³y to odleg³e czasy, po których œlady siê
zacieraj¹, nie ma wiele zapisków, jednoznacznych œladów z archeologicznych wykopalisk. Ale czy tak
naprawdê musimy dok³adnie rozumieæ pobudki, znaæ szczegó³y wydarzenia? Bardzo czêsto Bóg przychodzi do naszego ¿ycia w sposób zaskakuj¹cy, czasem w konsekwencji wydarzeñ, których na pocz¹tku
wcale nie rozumiemy.
Polska – kraj nale¿¹cy do Chrystusa
W chwili chrztu œwiêtego ka¿dego z nas to zbawcze wydarzenie staje siê prze³omowym momentem
naszej osobistej duchowej biografii. Chrzest jest fundamentem ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego i bram¹
do ¿ycia w Trójcy Œwiêtej. To nie tylko zanurzenie w poœwiêconej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie
w œmierci i zmartwychwstaniu Pana, w Jego zwyciêstwie nad z³em. To prawdziwe Ÿród³o ¿ycia wiecznego dla nas.
Jubileusz Chrztu Polski to czas dziêkczynienia za historiê narodu polskiego, która jest nieustannie zwi¹zana z wartoœciami chrzeœcijañskimi. Dziêkuj¹c za dar chrztu Polski, nie sposób nie dziêkowaæ za
dar ¿ycia wielu œwiêtych, b³ogos³awionych, s³ug Bo¿ych, którzy s¹ dzieæmi naszego narodu. Lista
naszych polskich orêdowników jest d³uga. Wystarczy wspomnieæ Jana Paw³a II, siostrê Faustynê,
Królow¹ Jadwigê, Karolinê Kózkównê, Maksymilina Kolbe, Andrzeja Bobolê.
¯yjemy objêci ramionami krzy¿a
Chrystus – jako Pocz¹tek i Koniec ca³ych ludzkich dziejów – sprawi³, ¿e 1050 lat temu na polskiej
ziemi zosta³ postawiony krzy¿, przejmuj¹cy znak jego zwyciêstwa nad grzechem i œmierci¹.
Pamiêtam, jak kiedyœ jedna z naszych parafianek opowiada³a podczas rekolekcji adwentowych, jak
w latach komunistycznych walczy³a o obecnoœæ krzy¿a w swoim zak³adzie pracy. Dziœ krzy¿e wisz¹
w wielu miejscach: w parlamencie, szko³ach, urzêdach, w sklepach i oczywiœcie w ka¿dym chrzeœcijañskim domu. By³am niedawno w klubie sportowym, gdzie m³odzi adepci sztuki bokserskiej w przepoconych koszulkach trenowali uderzenia. Na œcianie sali treningowej w centralnym miejscu wisia³ krzy¿,
a pod nim cytat z Jana Paw³a II: Musicie od siebie wymagaæ, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Ten piêkny znak przypomnia³ mi, ¿e ¿yjemy w kraju chrzeœcijañskim w kraju, który zbudowany jest
w cieniu ramion krzy¿a. Te ramiona krzy¿a obejmuj¹ nas Polaków zawsze, w ka¿dej sytuacji, nie
od œwiêta, nie od czasu do czasu. ¯yjemy objêci ramionami krzy¿a nieustannie.
Marta
Cytowane fragmenty Listu pasterskiego Episkopatu Polski na jubileusz 1050 rocznicy chrztu Polski.
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W maju z naszej parafii wyruszy
pielgrzymka do Wilna. Pielgrzymi z pewnoœci¹ bêd¹ siê tam modliæ przed pierwszym obrazem Jezusa Mi³osiernego.
Co wiemy na temat tego wizerunku?
Genezê jego powstania opisa³a œw. s. Faustyna
Kowalska w swoim Dzienniczku: Wieczorem, kiedy by³am w celi, ujrza³am Pana Jezusa ubranego
w szacie bia³ej. Jedna rêka wzniesiona do b³ogos³awieñstwa, a druga dotyka³a szaty na piersiach.
Z uchylenia szaty na piersiach wychodzi³y dwa
wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady
(…). Po chwili powiedzia³ mi Jezus: Wymaluj obraz wed³ug rysunku, który widzisz, z podpisem:
Jezu, ufam Tobie. Pragnê, aby ten obraz czczono
najpierw w kaplicy waszej i na ca³ym œwiecie (Dz
47). Dzia³o siê to w niedzielê, 22 lutego 1931 roku
w p³ockim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki
Bo¿ej Mi³osierdzia.

OBRAZ MI£OSIERDZIA
¯mudna praca
Obraz ten powsta³ jednak dopiero trzy lata póŸniej, pod koniec czerwca 1934, r. w Wilnie, dok¹d
zosta³a przeniesiona s. Faustyna. W realizacji
powierzonej jej misji pomóg³ jej kierownik duchowy, ksi¹dz Micha³ Sopoæko, który by³ wyk³adowc¹
teologii pastoralnej. Nie przypuszcza³ wtedy, ¿e jego
¿ycie zostanie na sta³e zwi¹zane z kultem tego
obrazu i szerzeniem nabo¿eñstwa do Mi³osierdzia
Bo¿ego. Namalowanie obrazu ks. Sopoæko zleci³
wybitnemu artyœcie malarzowi Eugeniuszowi
Kazimirowskiemu, którego czêœciowo wprowadzi³
w tajemnicê objawienia. Kazimirowski zrezygnowa³ z w³asnych pomys³ów artystycznych i maluj¹c
przez pó³ roku obraz, bardzo dok³adnie stosowa³
siê do instrukcji przekazywanej przez s. Faustynê,
która przynajmniej raz w tygodniu odwiedza³a
pracowniê artysty.
Pytania o znaczenie
Powstaj¹cy obraz stanowi³ pewne novum
w dotychczasowej ikonografii. Niektóre szczegó³y
rodzi³y pytania. Tak by³o w odniesieniu do widocz-
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nych na obrazie promieni. Dlatego ks. Sopoæko
poleci³ s. Faustynie zapytaæ Pana Jezusa o ich
znaczenie.
Jak pisze w Dzienniczku, podczas modlitwy
us³ysza³a: Te dwa promienie oznaczaj¹ krew i wodê
– blady promieñ oznacza wodê, która usprawiedliwia dusze; czerwony promieñ oznacza krew, która
jest ¿yciem dusz...Te dwa promienie wysz³y
z wnêtrznoœci mi³osierdzia mojego wówczas,
kiedy konaj¹ce serce moje zosta³o w³óczni¹ otwarte na krzy¿u (Dz, 299). Innym razem nazwa³ je
Pan Jezus promieniami mi³osierdzia (por. Dz, 441).
Nowo powsta³y obraz, zgodnie z ¿yczeniem
Pana Jezusa, zosta³ po raz pierwszy pokazany wiernym w oknie kru¿ganka w Ostrej Bramie, w czasie
Triduum przed Niedziel¹ Bia³¹ w 1935. Wzbudzi³
wtedy podziw i zainteresowanie, ale niektóre jego
elementy wymaga³y wyjaœnienia. Ks. Micha³
Sopoæko, któremu z woli Bo¿ej przypad³a wa¿na,
ale i bardzo trudna rola w propagowaniu czci,
jakiej ¿¹da³ Jezus dla tego obrazu, podj¹³ siê z czasem jego teologicznej interpretacji.

którym mo¿emy czerpaæ z niewyczerpanych Ÿróde³
Mi³osierdzia Bo¿ego. Jezus Mi³osierny jest gotów
nam przebaczyæ ka¿dy grzech, przemieniæ ka¿de
z³o, wyprowadziæ z ka¿dej ciemnoœci i zagubienia.
Kontemplacja obrazu Jezusa Mi³osiernego prowadzi do odkrywania Jego mi³oœci, która nigdy nie
zawiedzie, do pewnoœci, ¿e Jego wzrok zawsze
na nas spoczywa, ale tak¿e wzywa, by tak jak On
okazywaæ innym mi³osierdzie. WyraŸnie mówi
o tym sam Jezus: Przez obraz ten udzielê wiele ³ask
duszom, on ma przypominaæ ¿¹dania mojego
mi³osierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie
pomo¿e bez uczynków (Dz 742).

Kontekst biblijny i liturgiczny
Scena z obrazu odnosi siê do drugiej Niedzieli
Wielkanocnej, kiedy czytana jest perykopa Ewangelii wed³ug œw. Jana o ukazaniu siê Jezusa zmartwychwsta³ego uczniom zebranym w wieczerniku.
Mówi ona o tym, ¿e Jezus pozdrawiaj¹c uczniów
s³owami: „pokój wam” pokaza³ im swoje rêce i bok,
a nastêpnie ustanowi³ sakrament pokuty. (por. J 20,
20-23). Zatem gest prawej rêki wzniesionej na
obrazie do b³ogos³awieñstwa mo¿na równie¿
odczytaæ w znaku rozgrzeszenia, które przywraca
cz³owiekowi utracony pokój.
Obraz wyraŸnie nawi¹zuje do wydarzenia opisanego przez œw. Jana, jakim by³o otwarcie boku
Jezusa w³óczni¹ ¿o³nierza, w wyniku czego wyp³ynê³a z niego, a w³aœciwie z serca, krew i woda,
(por. J 19,34) co by³o potwierdzeniem œmierci
Jezusa. Tak wiêc obraz wyra¿a misterium paschalne. £¹czy bowiem dwa wielkie wydarzenia: mêkê
Jezusa na krzy¿u, któr¹ wyra¿aj¹ promienie i rany
na ciele Jezusa oraz ukazanie siê Jezusa Aposto³om w dniu swego zmartwychwstania i ustanowienie sakramentu pojednania, owocu dokonanego
dzie³a Odkupienia.
Ks. Sopoæko w swojej interpretacji powo³uje
siê na œw. Tomasza z Akwinu, który Krew i Wodê
(symbolizowan¹ na obrazie przez promienie)
odnosi do sakramentów chrztu œw. i Eucharystii.
Woda i Krew swe symboliczne znaczenie rozci¹gaj¹ tak¿e na pozosta³e sakramenty Koœcio³a.
Wyrazem ich czci i uwielbienia jest akt, którego
równie¿ Pan Jezus nauczy³ œw. s. Faustynê: O Krwi
i Wodo, któraœ wytrysnê³a z Serca Jezusowego, jako
zdrój mi³osierdzia dla nas – ufam Tobie (Dz 187).

Obietnica Pana Jezusa
Jezus obiecuje swoim czcicielom, ¿e dusza, która czciæ bêdzie ten obraz, nie zginie. Obiecujê tak¿e, ju¿ tu na ziemi, zwyciêstwo nad nieprzyjació³mi, a szczególnie w godzinê œmierci (Dz 48). Inna
obietnica za oddawanie czci obrazowi mówi o postêpie na drodze do œwiêtoœci i udzielaniu wiele ³ask
dla dusz (por. Dz 570).
Nale¿y dodaæ, ¿e oprócz obrazu Jezusa Mi³osiernego autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego
s¹ jeszcze inne, z których najbardziej znany jest
obraz ³agiewnicki Adolfa Hy³y, ró¿ni¹cy siê trochê
od pierwowzoru. Obraz wileñski jest jedyny, jaki
powsta³ za ¿ycia œw. Faustyny. Jest on najwierniejszym odzwierciedleniem co do treœci i co do formy
wielu jej wizji. Powstawa³ niejako pod jej dyktando, artysta uwzglêdnia³ jej wszystkie uwagi i wprowadza³ poprawki. Inne obrazy powstawa³y ju¿
tylko na podstawie zapisu w Dzienniczku. Obraz
wileñski jest wiêc pierwowzorem. Umieszczony
w sanktuarium wileñskim przyczynia siê do rozwoju nabo¿eñstwa do Bo¿ego Mi³osierdzia i coraz
bardziej przyci¹ga pielgrzymów nie tylko z Litwy,
ale i innych krajów, w tym z Polski.
Kinga Szczurek wdc

Przes³anie obrazu
Centralne miejsce obrazu to Serce Jezusa,
otwarte dla nas w³óczni¹ ¿o³nierza, które jest dla
ka¿dego cz³owieka niewyczerpanym Ÿród³em
Bo¿ego mi³osierdzia. Ciemne, prawie czarne t³o
nawi¹zuj¹ce do pojawienia siê Jezusa Aposto³om
wieczorem po zmartwychwstaniu oznacza jednak
jeszcze coœ wiêcej. Ta ciemnoœæ symbolizuje tak¿e
duchow¹ ciemnoœæ cz³owieka, grzech, zagubienie.
Jezus chce w ni¹ wejœæ, przemieniæ j¹, wyzwoliæ
nas ze z³a, wydobyæ z ró¿nych lêków, obdarzyæ b³ogos³awieñstwem. To On idzie ku nam, jak niewolnik, boso, stawia pierwszy krok i przez napis: „Jezu,
ufam Tobie” wskazuje, co mamy czyniæ: zaufaæ
Jego Mi³oœci i mi³osierdziu. Ufnoœæ jest naczyniem,

To w³aœnie tu powsta³ pierwszy
obraz Jezusa Mi³osiernego
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WESO£Y RYJEK NA ZACISZU

Kwiaty
Dzieñ dobry, nazywam siê Weso³y Ryjek. Dziœ
mama i tata g³oœno rozmawiali. A potem by³o
cicho. A potem kupowaliœmy z tat¹ kwiaty. I z moim
¿ó³wiem przytulank¹ oczywiœcie te¿. Bardzo lubiê
kwiaty, tatê i mojego ¿ó³wia przytulankê, wiêc cieszy³em siê z tego wszystkiego.
Przyjechaliœmy do kwiaciarni. By³o tam tyle kwiatów, ¿e a¿ nie wiem! Ró¿ne – ma³e, œrednie i du¿e.
Podobne do dzwoneczków, do gwiazdek, do lejków.
¯ó³te, czerwone i fioletowe. Nawet w takich kolorach, o których nie wiedzia³em, ¿e w ogóle s¹
na œwiecie.
- Ryjku – powiedzia³ tata – wybierzemy teraz dla
mamy jakieœ piêkne kwiaty. Które ci siê najbardziej
podobaj¹?
Poczu³em siê trochê tak jak wtedy, kiedy mama
mnie pyta, czy wolê naleœniki czy pierogi. Nawet
jeszcze bardziej ni¿ wtedy! Kiedy wybieram pierogi, to ¿al mi tylko naleœników, no a kiedy naleœniki,
to tylko pierogów. A tutaj by³o tyle tych kwiatów!
- A tobie które siê najbardziej podobaj¹? – zapyta³em ¿ó³wia, ale on, jak zwykle, milcza³ tajemniczo.
Tata chyba siê nie zorientowa³, ¿e pytam ¿ó³wia,
i odpowiedzia³ za niego:
- Wiesz, Ryjku, trudny wybór. Tyle tu piêknych
kwiatów…
Trochê siê ucieszy³em (¿e tata myœli podobnie jak
ja), a trochê siê zmartwi³em (¿e chyba nigdy nam
siê nie uda wybraæ ¿adnych kwiatów). Nagle tata
uœmiechn¹³ siê pierwszy raz od wejœcia do kwiaciarni i pokaza³ niezbyt du¿e, delikatne kwiatki,
które sta³y z trochê z boku. Wczeœniej nawet ich
nie zauwa¿y³em.
- O, takie kwiaty mama mia³a na naszym œlubie
– powiedzia³ tata. – Bardzo jej pasowa³y. Myœlê,
¿e poprosimy w³aœnie o nie.
DO POCZYTANIA

https://www.facebook.com/wesolyryjek

I tak zrobiliœmy. Pani w kwiaciarni przygotowa³a
bukiet. Potem zanieœliœmy bukiet do samochodu,
a potem wróciliœmy do domu. Wszyscy trzej, to znaczy tata, mój ¿ó³w przytulanka i ja. Mama otworzy³a nam drzwi. Najpierw spojrza³a na tatê i nic
nie powiedzia³a. Pewnie mi siê zdawa³o, ale minê
mia³a tak¹, jak wtedy kiedy wyci¹³em kocyk dla
¿ó³wia z kawa³ka zas³ony. Potem mama spojrza³a
na kwiaty.
- Ojej! – powiedzia³a i mina jej siê trochê zmieni³a.
– To kwiaty z mojej œlubnej wi¹zanki. Ale pachn¹!
- Razem je wybraliœmy, z tat¹ i moim ¿ó³wiem przytulank¹ – powiedzia³em, a tata poda³ bukiet
mamie. – Bo bardzo do ciebie pasuj¹. S¹ niezbyt
du¿e, delikatne i piêkne – tak jak ty, mamo!
Mama znów spojrza³a na tatê i w koñcu siê rozeœmia³a.
- No, proszê – powiedzia³a. – Czego to mo¿na siê
o sobie dowiedzieæ dziêki kwiatom! Bardzo wam
dziêkujê!
Dziœ dowiedzia³em siê, ¿e kwiaty nie tylko piêknie
wygl¹daj¹ i piêknie pachn¹. Potrafi¹ tak¿e zmieniæ
czyj¹œ minê. Zw³aszcza, jeœli ten ktoœ jest ¿on¹. Tak
powiedzia³ mi mój tata!
Wojciech Wid³ak

Na polu chwa³y

Wiry
Sienkiewicz precyzyjnie i bezwzglêdnie rozprawia siê z absurdem socjalizmu; zdecydowanie
piêtnuje utratê wiary w tradycyjny
system wartoœci; domaga siê odpowiedzialnoœci za z³e czyny; uœwiadamia Czytelnikowi, ¿e czasem koniec jest smutny, a konsekwencje op³akane.
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Koniec XVII wieku. Rzeczpospolita u kresu swej potêgi. Wielkimi krokami zbli¿a siê odsiecz
Wiednia i wiktoria polskiego orê¿a. Sienkiewicz w porywaj¹cy,
mistrzowski sposób pl¹cze losy
bohaterów, piêtrzy przeszkody, nie daje kochaj¹cym
sercom spokoju i radoœci; a¿ do ostatnich stronic
ksi¹¿ki trzyma w napiêciu

GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH

MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS
FOR THE THIRTY-FIRST WORLD YOUTH DAY 2016
“Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy” (Mt 5:7)
Dear Young People,
We have come to the last stretch of our pilgrimage to Krakow, the place where we will celebrate the
31st World Youth Day next year in the month of July. We are being guided on this long and challenging
path by Jesus’ words taken from the Sermon on the Mount. We began this journey in 2014 by meditating
together on the first Beatitude: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven”
(Mt 5:3). The theme for 2015 was: “Blessed are the pure in heart, for they shall see God” (Mt 5:8). During
the year ahead, let us allow ourselves to be inspired by the words: “Blessed are the merciful, for they shall
obtain mercy” (Mt 5:7).
3. The amazing joy of being instruments of God’s mercy
The Word of God teaches us that “it is more blessed to give than to receive” (Acts 20:35). That is why the
fifth Beatitude declares that the merciful are blessed. We know that the Lord loved us first. But we will be
truly blessed and happy only when we enter into the divine “logic” of gift and gracious love, when we
discover that God has loved us infinitely in order to make us capable of loving like Him, without
measure. Saint John says: “Beloved, let us love one another, because love is of God; everyone who loves
is begotten by God and knows God. Whoever is without love does not know God, for God is love... In this
is love: not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son as expiation for our sins.
Beloved, if God so loved us, we also must love one another” (1 Jn 4:7-11).
After this very brief summary of how the Lord bestows his mercy upon us, I would like to give you some
suggestions on how we can be instruments of this mercy for others.
I think of the example of Blessed Pier Giorgio Frassati. He said, “Jesus pays me a visit every morning in
Holy Communion, and I return the visit in the meagre way I know how, visiting the poor”. Pier Giorgio
was a young man who understood what it means to have a merciful heart that responds to those most in
need. He gave them far more than material goods. He gave himself by giving his time, his words and his
capacity to listen. He served the poor very quietly and unassumingly. He truly did what the Gospel tells
us: “When you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving
may be secret” (Mt 6:3-4). Imagine that, on the day before his death when he was gravely ill, he was
giving directions on how his friends in need should be helped. At his funeral, his family and friends were
stunned by the presence of so many poor people unknown to them. They had been befriended and helped
by the young Pier Giorgio.
I always like to link the Gospel Beatitudes with Matthew 25, where Jesus presents us with the works of
mercy and tells us that we will be judged on them. I ask you, then, to rediscover the corporal works of
mercy: to feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, welcome the stranger, assist the sick,
visit the imprisoned and bury the dead. Nor should we overlook the spiritual works of mercy: to counsel
the doubtful, teach the ignorant, admonish sinners, comfort the sorrowful, forgive offences, patiently bear
with troublesome people and pray to God for the living and the dead. As you can see, mercy does not just
imply being a “good person” nor is it mere sentimentality. It is the measure of our authenticity as disciples
of Jesus, and of our credibility as Christians in today’s world. http://w2.vatican.va/

obtain - otrzymaæ
bestow - obdarzaæ

Vocabulary
beatitudes - b³ogos³awieñstwa
admonish - upominaæ
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credibility - wiarygodnoœæ
suspicious - podejrzliwy

Z ¯YCIA PARAFII
Koœció³ stacyjny
8 marca nasz koœció³
by³ koœcio³em stacyjnym
w cyklu codziennych
wielkopostnych spotkañ
obu warszawskich diecezji. Przez ca³y dzieñ nasza œwi¹tynia by³a otwarta dla wszystkich zarówno parafian, jak i goœci,
w tym czasie trwa³ dy¿ur w konfesjonale. Centralnym wydarzeniem wieñcz¹cym spotkanie w ramach
koœcio³a stacyjnego by³a Msza Œwiêta odprawiona
o 20:00, której przewodniczy³ zaprzyjaŸniony z nasza parafi¹ ksi¹dz pra³at Wojciech Lipka. Na zakoñczenie z inicjatywy Duszpasterskiej Rady Parafialnej dla wszystkich zgromadzonych przygotowany by³ ma³y s³odki prezent niespodzianka

Wielki Tydzieñ i Oktawa Wielkanocy
w Parafii Œwiêtej Rodziny
20 marca – Niedziela Palmowa
poœwiêcenie palm na pocz¹tku ka¿dej Mszy œw.
24 marca – Wielki Czwartek
Msza œw. Wieczerzy Pañskiej – godz. 18.00
25 marca – Wielki Pi¹tek
Ciemna Jutrzna – godz. 7.30
Droga Krzy¿owa dla dzieci – godz. 12.00
Nowenna przed Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego
– godz. 15.00
Uroczysta Liturgia Mêki Pañskiej
z adoracj¹ Krzy¿a – godz. 18.00.
26 marca – Wielka Sobota
Ciemna Jutrzna – godz. 7.30
Œwiêcenie pokarmów w godz. 8.00 – 17.00
Nowenna przed Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego
– godz. 15.00
Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej
– godz. 19.00

Rekolekcje parafialne
W dniach 13-16 marca odby³y siê w naszej parafii
Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi³ ksi¹dz
£ukasz ¯ak. Przez kolejne dni ksi¹dz £ukasz
zaprosi³ nas do tego, abyœmy nie poprzestawali na
poziomie zdobywania kolejnych informacji o tym
czym jest Bo¿e mi³osierdzie w Piœmie Œwiêtym
i nauczaniu Koœcio³a. Intencj¹ ksiêdza £ukasza by³o
zachêcenie nas do tego, byœmy od poziomu informacji przeszli na poziom formacji, tak by zacz¹æ
¿yæ na co dzieñ jako ludzie mi³osierdzia.

27 marca – Niedziela Zmartwychwstania
Procesja rezurekcyjna i Msza œw. – godz. 6.00
niedzielny porz¹dek Mszy œw.,
Nowenna przed Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego
– godz. 17.45

Laudesy, czyli poranna
modlitwa brewiarzowa
W Wielkim Poœcie na
wspólne odmawianie
Jutrzni, czyli porannej
modlitwy brewiarzowej
zaprosi³a nas Wspólnota Neokatechumenalna. Poczynaj¹c od Œrody Popielcowej od poniedzia³ku do
pi¹tku o godzinie 5:45 rozbrzmiewa³y pieœni psalmów i hymnów. By³a te¿ okazja do tego, by wys³uchaæ œwiadectw ¿ycia S³owem Bo¿ym na co dzieñ.

6 kwietnia – Poniedzia³ek Wielkanocny
niedzielny porz¹dek Mszy œw.,
Nowenna przed Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego
– godz. 17.45
Przez ca³¹ oktawê
Nowenna przed Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego
– godz. 17.45
12 kwietnia – Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego
Koronka i Msza œw. o godz. 14.45

Rzymsko-Katolicka Parafia Œwiêtej Rodziny
ul. Rozwadowska 9/11, 03-628 Warszawa
tel. 22 679 56 20
http://www.parafiaswrodziny.pl

Porz¹dek Mszy œw. w parafii
w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00,
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
Kancelaria parafialna jest czynna:
wtorek, œroda i pi¹tek
w godz. 9.00-10.00 i 16.00-17.45

Nr konta parafialnego
BANK PEKAO SA VI O W-WA
52 1240 1082 1111 0000 0428 0477
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