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Felietony spod ambony 
 

WIELKANOC 2020 
 

 
Wielkanoc, 

Niedziela Wiel-

kanocna, także: 

Wielka Niedzie-

la, Zmartwych-

wstanie Pańskie, 

w prawosławiu: 

Pascha, mazow. Wielki Dzień – naj-

starsze i najważniejsze święto chrześ-

cijańskie upamiętniające zmartwych-

wstanie Jezusa Chrystusa, obcho-

dzone przez Kościoły chrześcijań-

skie wyznające Nicejskie Credo 

(325 r.). W chrześcijaństwie wpraw-

dzie każda niedziela jest pamiątką 

zmartwychwstania Chrystusa, ale 

Niedziela Zmartwychwstania jest  

z nich najbardziej uroczysta. 

Niedziela Wielkanocna w ob-

rządku rzymskim rozpoczyna się 

już w sobotę po zapadnięciu nocy. 

Poprzedzający Wielkanoc tydzień, 

stanowiący okres wspominania naj-

ważniejszych dla wiary chrześcijań-

skiej wydarzeń, nazywany jest 

Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy 

doby tego tygodnia: Wielki Czwar-

tek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka 

Sobota i Niedziela Zmartwychwsta-

nia znane są jako Triduum Pas-

chalne (Triduum Paschale). 

Niedziela wielkanocna rozpo-

czyna się już w sobotę po zachodzie 

słońca. Rozpoczyna ją Wigilia Pas-

chalna, podczas której zapala się 

paschał – wielką woskową świecę, 

która symbolizuje zmartwychwsta-

łego Chrystusa. Jest to również 

ostatni dzień Triduum Paschalnego, 

liczonego według kalendarza ży-

dowskiego od wieczora Wielkiego 

Czwartku do wieczornych nieszpo-

rów w Niedzielę. Świętowanie 

Wielkanocy rozciąga się na kolejne 

osiem dni – oktawę wielkanocną,  

a szerzej na cały Okres wielka-

nocny, trwający 50 dni, a którego 

zakończeniem jest dzień pięćdzie-

siątnicy – Niedziela Zesłania Ducha 

Świętego. W 40. dniu (czwartek) 

obchodzona jest uroczystość Wnie-

bowstąpienia Pana Jezusa. W tym 

okresie używa się w liturgii białego 

koloru szat liturgicznych. 

Podczas soboru nicejskiego  

w 325 r. ustalono, że będzie się ją 

obchodzić w pierwszą niedzielę po 

pierwszej wiosennej pełni Księżyca. 

Ta skomplikowana zasada jest  

w istocie przełożeniem na solarny  

w swej naturze kalendarz juliański 

konkretnej daty 14 nisan z religij-

nego kalendarza hebrajskiego, który 

jest kalendarzem lunarno-solarnym. 

 Data 14 nisan wyznacza w ka-

lendarzu hebrajskim początek świę-

ta Paschy, wokół którego działy się 

wydarzenia zbawcze. Wielkanoc 

jest więc świętem ruchomym: może 

wypaść najwcześniej 22 marca, zaś 

najpóźniej 25 kwietnia. Z datą Wiel-

kanocy powiązany jest termin więk-

szości ruchomych świąt ogólno-

chrześcijańskich i katolickich, m.in.: 

Środa Popielcowa, wielki post, Tri-

duum Paschalne, Wniebowstąpie-

nie Pańskie, Zesłanie Ducha Świę-

tego, Boże Ciało i inne. Po wprowa-

dzeniu kalendarza gregoriańskiego 

znów pojawiły się odmienności:  

w prawosławiu Wielkanoc obcho-

dzi się bowiem zgodnie z kalenda-

rzem juliańskim. 

Pius X próbował ustalić stałą 

datę Wielkanocy. W 1913 r. został 

rozesłany do biskupów stosowny 

kwestionariusz. Większość odpo-

wiedzi była przychylna proponowa-

nej zmianie, jednak 9 grudnia tego 

samego roku projekt oprotestowała 

Kongregacja Rytów, argumentując, 

że groziłoby to „naturalizacją wiel-

kiego wydarzenia, jakim było 

Zmartwychwstanie Chrystusa”. 

Ostatnio niektóre środowiska 

chrześcijańskie postulują ustano-

wienie Wielkanocy, jako święta nie-

zależnego od faz księżyca. Między 

innymi proponuje się obchodzenie 

Wielkanocy zawsze w drugą nie-

dzielę kwietnia, czyli od 8 do 14. 

Inna opcja to propozycja utrzymy-

wania siedmiu niedziel pomiędzy 

Świętem Trzech Króli a Środą Po-

pielcową. Daje ona również termin 

od 8 do 14 kwietnia w roku zwy-

kłym, a w przestępnym od 7 do 13. 

Własny sposób ustalania daty 

Wielkanocy stosowano we wcze-

snym średniowieczu w Kościele 

iroszkockim i Kościele starobrytyj-

skim. W kościołach zachodnich 

Wielkanoc przypada w pierwszą 

niedzielę po pierwszej wiosennej 

pełni Księżyca (tzw. paschalna peł-

nia Księżyca), przypadającej po 21 

marca. Oznacza to, że Wielkanoc 

wypada pomiędzy 22 marca a 25 

kwietnia (włącznie). Daty kościel-

nej pełni Księżyca zostały wyzna-

czone i stabelaryzowane w czasie 

Soboru Nicejskiego w 325 roku n.e. 

Kościelna pełnia Księżyca różni się 

od astronomicznej. 
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Z obchodami świąt wielkanoc-

nych związanych jest wiele zwycza-

jów ludowych (z których część wy-

wodzi się ze starosłowiańskiego świę-

ta Jarego): śniadanie wielkanocne, 

pisanki, Święconka, śmigus-dyngus, 

dziady śmigustne, Rękawka, Emaus, 

walatka, z kurkiem po dyngusie, 

Siuda Baba, wieszanie Judasza, po-

grzeb żuru i śledzia, pucheroki, przy-

wołówki, palma wielkanocna, Jezu-

sek Palmowy i Śmiergust. 

Do XVIII wieku msze rezurek-

cyjne odprawiane były o północy, 

potem świętowano rezurekcję rano 

(resurrectio łac. oznacza zmartwych-

wstanie). Do dnia dzisiejszego  

w wielu parafiach msze rezurek-

cyjne są odprawiane o poranku. Za-

powiada ją uroczyste bicie w dzwo-

ny, głoszące, że Chrystus zmar-

twychwstał. Jednocześnie słychać 

kanonadę ze strzelb, petard, armatek 

i moździerzy, a cały ten harmider 

ma budzić świat do życia. W niektó-

rych parafiach rezurekcja rozpo-

czyna się po Liturgii Światła w Wi-

gilię Paschalną. 

Mszę poprzedza uroczysta pro-

cesja z Najświętszym Sakramen-

tem. Rozpoczyna się przy znajdują-

cym się w kościele symbolicznym 

Grobie Pańskim, przy którym 

ksiądz śpiewem oznajmia zmar-

twychwstanie Chrystusa. Następnie, 

niosąc monstrancję z Hostią kapłan 

prowadzi procesję dookoła ko-

ścioła, przy którym dawniej trady-

cyjnie usytuowany był cmentarz, 

aby również zmarłym ogłosić zmar-

twychwstanie. W procesji niesiona 

jest również figura Chrystusa Zmar-

twychwstałego. Na początku mszy 

wznoszony jest okrzyk radości Alle-

luja (z hebr. Chwalajcie Jahwe), 

 będący przyśpiewem w pie-

śniach wielkanocnych. Oznaką ra-

dości są również używane w okresie 

wielkanocnym pozdrowienia: Chry-

stus zmartwychwstał z odpowie-

dzią: Zmartwychwstał prawdziwie 

lub Prawdziwie powstał”. 

W polskim zwyczaju, po poran-

nej rezurekcji rodzina zasiada do 

uroczystego śniadania wielkanoc-

nego, które rozpoczyna się składa-

niem życzeń i dzieleniem się świę-

conką z koszyczka. Na stołach znaj-

dują się jajka, wędliny, wielkanocne 

baby i mazurki. Stoły zdobione są 

bukietami z bazi i pierwszych wio-

sennych kwiatów. W niektórych re-

gionach, np. na Śląsku, rodzice cho-

wali w domu lub w ogrodzie ko-

szyczki ze słodyczami, prezenty od 

wielkanocnego zajączka, na poszu-

kiwanie których wyruszały dzieci. 

Zwyczaj ten obecnie rozpowszech-

nił się w formie obdarowywania się 

w tym dniu drobnymi upominkami, 

tzw. zajączkami. 

Niedziela, podobnie jak i ponie-

działek, są w Polsce dniami wol-

nymi od pracy. Tradycyjnie spędza 

się je w domu, w gronie rodzinnym. 
 

opr. na podst. Wikipedia.pl 

 

 

NA CAŁUNIE WIDAĆ NIE TYLKO 
ŚMIERĆ, ALE I ZMARTWYCHWSTANIE 

 

 
 

Niezwykłe informacje na temat 

Całunu Turyńskiego przekazał prof. 

Bernardo Hontanilla z Kliniki Uni-

wersyteckiej Nawarry, który jest 

pierwszym chirurgiem plastycz-

nym badającym całun. Jego zda-

niem jest on dowodem nie tylko na 

śmierć Chrystusa, ale i jego zmar-

twychwstanie! 

Wyniki swoich badań naukowiec 

opublikował w czasopiśmie „Scien-

tia et Fides”, które ukazuje się także 

w Polsce, nakładem UMK w Toru-

niu. Jak twierdzi prof. Hontanilla: 

„Wszystkie dotychczasowe ba-

dania stwierdzają, że pozycja czło-

wieka z całunu jest typowa dla ciała 

po śmierci. Tymczasem chodzi  

o zwykły ruch osoby, która próbuje 

wstać”. 

Jak dalej pisze: „Pozycja ciała 

na całunie nie jest spowodowana 

tym, że chce ono wrócić do pozycji, 

jaką miało na krzyżu, (w tym wy-

padku ramion powinny przemie-

ścić się na zewnątrz przypominając 

postawę ukrzyżowanego). Pozycja 

ciała pokazuje ten pierwszy i po-

czątkowy gest podnoszenia się”. 

Dodaje, że łącząc wszystkie 

ślady znajdujące się na całunie  

z tym, co opisują Ewangelię mo-

żemy zauważyć, że wszystko się 

zgadza – zarówno jeśli chodzi  

o śmierć, jak i zmartwychwstanie. 

Podkreślił również: „Zarównie 

statyczne oznaki śmierci jak też dy-

namiczne oznaki życia znajdują się 
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na tym samym przedmiocie. Jeśli 

wizerunek na całunie jest wizerun-

kiem Jezusa, to wówczas chrześci-

janie mają dowód Jego śmierci  

i zmartwychwstania”. 

W maju 2010 roku wraz z piel-

grzymką parafii Zamysłowa i Ksią-

żenic miałem okazję zobaczyć na 

własne oczy kopię Całunu Turyń-

skiego w Nuncjaturze Apostolskiej 

w Jerozolimie. Wystawę organizo-

wała ambasada USA w Jerozoli-

mie. Dzień przed otwarciem wy-

stawy Całunu zobaczyliśmy wierną 

kopię a także, zrobione na jej pod-

stawie przestrzenne zdjęcia Ciała 

Chrystusa po śmierci jak i mo-

siężny odlew zmasakrowanego 

Jego ciała .  

Niesamowite wrażenia i uczucia 

targały nami podczas oglądania tej 

wystawy. Na odlewie umiejsco-

wiono dokładnie wszystkie ponad 

400 ran Chrystusa, zadanych mu 

przez rzymskich i żydowskich 

oprawców.  

Dowiedzieliśmy się, że bardzo 

silny i zdrowy mężczyzna w wieku 

33 lat może przeżyć do 90 takich 

ran jakie miał Chrystus.  

Współczesna nauka nie potrafi-

łaby stworzyć narzędzi do wykona-

nia Całunu Turyńskiego! Choć 

przez niektórych Całun Turyński 

jest uważany za średniowieczną 

„mistyfikację lub fałszerstwo”, 

Bradley Eli z ChurchMilitant.com 

pisze, że naukowcy nie potrafią 

tego wizerunku zduplikować i przy 

obecnym stanie wiedzy są bezradni 

wobec pytania o to, co przyczyniło 

się do powstania wizerunku Jezusa 

Chrystusa na słynnym płótnie. 

Dziennikarz przytacza fragment 

raportu włoskiej Krajowej Agencji 

ds. Nowych Technologii, Energii  

i Zrównoważonego Rozwoju Go-

spodarczego, który powstał po pię-

ciu latach eksperymentów: „Należy 

zauważyć, że całkowita moc pro-

mieniowania VUV wymaganego 

do tego, by błyskawicznie zabarwić 

powierzchnię płótna, jaka odpo-

wiada człowiekowi o przeciętnej 

wysokości, gdzie powierzchni ciała 

= 2000 MW/cm2 x 17000 cm2 = 34 

tysiące miliardów watów, sprawia, 

że nierealne jest dzisiaj wykonanie 

reprodukcji całego wizerunku z Ca-

łunu przy użyciu pojedynczego la-

sera ekscymerowego, gdyż takiej 

mocy nie może wywołać żadne źró-

dło światła VUV zbudowane do tej 

pory (najpotężniejsze dostępne na 

rynku dochodzą do kilku miliardów 

watów)” Bradley Eli zwraca uwagę 

również, że „drugą rzeczą, która 

wprawia naukowców w zakłopota-

nie”, jest fakt, że „wizerunek na 

płótnie jest negatywem fotograficz-

nym”. 

Dziennikarz przypomina, że od-

krycia tego dokonał włoski fotograf 

amator, Seconda Pia, który w roku 

1898 po raz pierwszy w historii zro-

bił zdjęcie słynnego Całunu. Foto-

graf osłupiał, kiedy w ciemni zoba-

czył, że to, co miało być negaty-

wem Całunu, jest w rzeczywistości 

pozytywem. 

 
 oprac. tekstu i zdjęcia: czego 

 
 

NIEDZIELA PALMOWA  
W TRADYCJI KOŚCIOŁA 

 

Szósta niedziela Wielkiego Po-

stu nazywana jest Niedzielą Pal-

mową, inaczej Niedzielą Męki Pań-

skiej. Roz-poczyna ona najważniej-

szy i najbardziej uroczysty okres  

w roku liturgicznym - Wielki Ty-

dzień. 

Początki obchodów 
Liturgia Kościoła wspomina 

tego dnia uroczysty wjazd Pana Je-

zusa do Jerozolimy, o którym mó-

wią wszyscy czterej Ewangeliści. 

Uroczyste Msze św. rozpoczynają 

się od obrzędu poświęcenia palm  

i procesji do kościoła. Zwyczaj 

święcenia palm pojawił się ok. VII 

w. na terenach dzisiejszej Francji.  

Z kolei procesja wzięła swój począ-

tek z Ziemi Świętej. To właśnie 

Kościół w Jerozolimie starał się 
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bardzo dokładnie powtarzać wy-

darzenia z życia Pana Jezusa. W IV 

w. istniała już procesja z Betanii do 

Jerozolimy, co poświadcza Egeria 

(chrześcijańska pątniczka pocho-

dzenia galijskiego lub hiszpań-

skiego). Autorka tekstu znanego 

jako Itinerarium Egeriae lub Pere-

grinatio Aetheriae ad loca sancta. 

Według jej wspomnień w Nie-

dzielę Palmową patriarcha oto-

czony tłumem ludzi wsiadał na 

osiołka i wjeżdżał na nim do Świę-

tego Miasta, zaś zgromadzeni wier-

ni, witając go z radością, ścielili 

przed nim swoje płaszcze i palmy. 

Następnie wszyscy udawali się do 

bazyliki Zmartwychwstania (Ana-

stasis), gdzie sprawowano uroczy-

stą liturgię. Procesja ta rozpo-

wszechniła się w całym Kościele. 

W Rzymie szósta niedziela Przygo-

towania Paschalnego początkowo 

była obchodzona wy-łącznie jako 

Niedziela Męki Pańskiej, podczas 

której uroczyście śpiewano Pasję. 

Dopiero w IX w. do liturgii rzym-

skiej wszedł jerozolimski zwyczaj 

urządzenia procesji upamiętniają-

cej wjazd Pana Jezusa do Jeruza-

lem. Z czasem jednak obie te trady-

cje połączyły się, dając liturgii Nie-

dzieli Palmowej podwójny charak-

ter (wjazd i pasja). Jednak w róż-

nych Kościołach lokalnych proce-

sje te przybierały rozmaite formy, 

np. biskup szedł pieszo lub jechał 

na oślęciu, niesiono ozdobiony pal-

mami krzyż, księgę Ewangelii,  

a nawet i Najświętszy Sakrament. 

Pierwszą udokumentowaną wzmian-

kę o procesji w Niedzielę Palmową 

przekazuje nam Teodulf z Orleanu 

(+ 821). Niektóre przekazy podają 

też, że tego dnia biskupom przysłu-

giwało prawo uwalniania więźniów. 

Polskie zwyczaje 
Dzisiaj odnowiona liturgia za-

leca, aby wierni w Niedzielę Męki 

Pańskiej zgromadzili się przed ko-

ściołem, gdzie powinno odbyć się 

poświęcenie palm, odczytanie pe-

rykopy ewangelicznej o wjeździe 

Pana Jezusa do Jerozolimy i uro-

czysta procesja do kościoła. 

 Podczas każdej Mszy św., 

zgodnie z wielowiekową tradycją, 

czyta się opis Męki Pańskiej (we-

dług relacji Mateusza, Marka lub 

Łukasza - Ewangelię św. Jana od-

czytuje się w Wielki Piątek). Obec-

nie kapłan w Niedzielę Palmową 

nie przywdziewa szat pokutnych, 

fioletowych, jak to było w zwy-

czaju dawniej, ale czerwone. Pro-

cesja zaś ma charakter triumfalny. 

Chrystus wkracza do świętego mia-

sta jako Król i Pan. W Polsce istniał 

kiedyś zwyczaj, iż kapłan idący na 

czele procesji wychodził przed ko-

ściół i trzykrotnie pukał do za-

mkniętych drzwi kościoła, wtedy 

drzwi się otwierały i kapłan z wier-

nymi wchodził do wnętrza ko-

ścioła, aby odprawić uroczystą li-

turgię. Miało to symbolizować, iż 

Męka Zbawiciela na krzyżu 

otwarła nam bramy nieba. Inne 

źródła przekazują, że celebrans 

uderzał poświęconą palmą leżący 

na ziemi w kościele krzyż, po czym 

unosił go do góry i śpiewał: „Witaj, 

krzyżu, nadziejo nasza!”. 

W polskiej tradycji ludowej 

Niedzielę Palmową nazywano 

również Kwietną bądź Wierzbną. 

W tym dniu święcono palmy, które 

w tradycji chrześcijańskiej symbo-

lizują odradzające się życie. Wyko-

nywanie palm wielkanocnych ma 

bogatą tradycję. Tradycyjne palmy 

wielkanocne przygotowuje się  

z gałązek wierzby, która w symbo-

lice Kościoła jest znakiem zmart-

wychwstania i nieśmiertelności du-

szy. Obok wierzby używano także 

gałązek malin i porzeczek. Ścinano 

je w Środę Popielcową i przecho-

wywano w naczyniu z wodą, aby 

puściły pąki na Niedzielę Pal-

mową. W trzpień palmy wplatano 

również bukszpan, barwinek, bo-

rówkę i cis. Tradycja wykonywania 

palm szczególnie zachowała się na 

Kurpiach oraz na Podkarpaciu, 

gdzie corocznie odbywają się kon-

kursy na najdłuższą i najpiękniej-

szą palmę. 

W zależności od regionu, palmy 

różnią się wyglądem i techniką wy-

konania. Palma góralska wykonana 

jest z pęku witek wierzbowych, wi-

klinowych lub leszczynowych. Za-

kończona jest czubem z bazi, je-

dliny, bibułkowych kolorowych 

kwiatów i wstążek. Palma kur-

piowska powstaje z pnia ściętego 

drzewka (jodły lub świerka) ople-

cionego widłakiem, wrzosem, bo-

rówką, zdobionego kwiatami z bi-

buły i wstążkami. Czub drzewa po-

zostawia się zielony. Palemka wileń-

ska jest obecnie najczęściej świeconą 

palmą wielkanocną. Jest niewielkich 

rozmiarów, upleciona z suszonych 

kwiatów, mchów i traw. 

Z palmami wielkanocnymi wiąże 

się wiele ludowych zwyczajów  

i wierzeń: poświęcona palma 

chroni ludzi, zwierzęta, domy. Od 

dawna istniał także zwyczaj poły-

kania bazi, które to zapobiegają bó-

lom gardła i głowy. Wierzono, że 
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sproszkowane kotki dodawane do 

naparów z ziół mają moc uzdrawia-

jącą, bazie z poświęconej palmy 

zmieszane z ziarnem siewnym pod-

łożone pod pierwszą zaoraną skibę 

zapewnią urodzaj, krzyżyki z pal-

mowych gałązek zatknięte w zie-

mię bronią pola przed gradobiciem 

i burzami, poświęcone palmy wy-

stawiane podczas burzy w oknie 

chronią dom przed piorunem. Po-

święconą palmą należy pokropić 

rodzinę, co zabezpieczy ją przed 

chorobami i głodem, uderzenie 

dzieci witką z palmy zapewnia 

zdrowie, wysoka palma przyniesie 

jej twórcy długie i szczęśliwe życie, 

piękna palma sprawi, że dzieci 

będą dorodne. Poświęconą palmę 

zatykano za świętymi obrazami, 

gdzie pozostawała do następnego 

roku. Palmy wielkanocnej nie moż-

na było wyrzucić. Najczęściej była 

ona palona, popiół zaś z tych palm 

wykorzystywano w następnym 

roku w obrzędzie Środy Popielco-

wej. Znany też był zwyczaj „pal-

mowania”, który polegał na ude-

rzaniu się palmami. Tu jednak tra-

dycja była różna w różnych czę-

ściach Polski. W niektórych regio-

nach zwyczaj ten jest związany do-

piero z poniedziałkiem wielkanoc-

nym. W większości regionów jest 

to jednak zwyczaj Niedzieli Pal-

mowej, gdzie „palmowaniu” towa-

rzyszyły słowa: Palma bije nie za-

bije - wielki dzień za tydzień, ma-

lowane jajko zjem, za sześć noc - 

Wielkanoc. 

Dzisiaj, choć wiele dawnych oby-

czajów odeszło już w zapomnienie - 

tworzą się nowe. W wielu kościołach 

można nadal podziwiać kilkume-

trowe plamy. Dzieci w szkołach, 

schole i grupy parafialne prześci-

gają się w przygotowaniu najład-

niejszych palm. Często pracom tym 

towarzyszą konkursy lub konkretne 

intencje. 
Źródło: Tygodnik Niedziela 

 

 

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA 
 

 
 

Z biografii św. Brygidy dowia-

dujemy się, że od dzieciństwa  

z umiłowaniem pogrążała się w roz-

myślaniach nad Męką Chrystusa. 

Urodziła się w 1303 roku w Szwe-

cji. Pochodziła z rodziny arystokra-

tycznej. Rodzice przekazali jej głę-

boką wiarę, miłość do Chrystusa. 

Wcześnie wyszła za mąż. Miała 

ośmioro dzieci, najmłodsza córka – 

Katarzyna jest czczona jako święta. 

W pewnym momencie życia Bry-

gida złożyła z mężem ślub czystości 

i odbyli oni pielgrzymkę do Compo-

stelli w Hiszpanii. Po powrocie do 

Szwecji, jej mąż Ulf wstąpił do kla-

sztoru cystersów, gdzie zmarł w opi-

nii świętości. Brygida po jego śmier-

ci włożyła habit zakonny i wyrzekła 

się godności książęcej. Zbudowała 

wielki klasztor – zakon brygidek. 

Odbyła pielgrzymkę do Palestyny, 

kilka razy była w Rzymie. Pan  

Bóg obdarzył ją niezwykłymi ła-

skami, w tym darem wizji. Papież 

Benedykt XIV potwierdził ich wia-

rygodność. Brygida pragnęła wie-

dzieć ile ciosów otrzymał Chrystus 

podczas swej Męki. Pewnego razu, 

podczas jednej z wizji, Jezus powie-

dział jej, że Jego Ciało otrzymało 

5480 ciosów i jeżeli chce to może 

ona zmówić każdego dnia, przez 

cały rok, 15 Ojcze Nasz i 15 Zdrowaś 

Maryjo wraz z modlitwami, których 

Chrystus ją nauczył. W ten sposób 

uczci się każdą ranę Chrystusa  

w ciągu roku. 

Praktyka tych Piętnastu Modlitw 

nosi nazwę „Tajemnica Szczęścia”, 

ze względu na błogosławione skutki 

w życiu całych rzeszy ludzi na prze-

strzeni wieków. Zbawiciel posłużył 

się Brygidą, aby przekazać dar oso-

bom otwartym na wezwanie łaski. 

Według biografów ten fakt miał 

miejsce w Rzymie, kiedy Brygida 

nawiedziła słynną bazylikę św. 

Pawła za Murami. Wtedy święta 

jeszcze bardziej związała się z Chry-

stusem, gotowa wypełnić Jego 

wolę. Z relacji Brygidy dowiadu-

jemy się, że Chrystus dodał do obja-

wionych Modlitw wspaniałe obiet-

nice na korzyść tych, którzy będą te 

modlitwy odmawiać z wiarą i po-

bożnością. Chodzi tu o zwrócenie 

uwagi na ogromną Bożą miłość, 

która chce udzielać się obficie, stop-

niowo oczyszczać człowieka z przy-

ziemnej interesowności aż w końcu 

doprowadzić do prawdziwego, nie 

mającego granic szczęścia, a Bóg 

chce dzielenia się szczęściem ze 

wszystkimi. Naprawdę warto przez 

rok odmawiać te modlitwy, a dla 

jeszcze wytrwalszych nawet więcej 

lat, ofiarując je za kogoś. Ksią-

żeczka z modlitwami nosi właśnie 

nazwę „Tajemnica Szczęścia”. Go-

rąco polecam.  

(Lusi)  
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TRADYCYJNE ŚLĄSKIE ZWYCZAJE 

WIELKANOCNE 
 

 
 

Wielki Piątek - najczęściej o pół-

nocy, choć nie tylko - woda w studni 

na chwilę zamienia się w wino; po-

dobnie w rzekach i strumykach, 

gdzie warto się przed wschodem 

słońca zanurzyć - wierzono niegdyś 

na Śląsku. 

Jednym z takich zwyczajów jest 

przypominane m.in. w Skoczowie 

na Śląsku Cieszyńskim wielkanocne 

obrzędowe obmywanie się w Wiśle  

i Błędnicy. To kolejny, po dorocz-

nym "pochodzie z Judoszem", miej-

scowy zwyczaj kultywowany przez 

znawców regionalnych obrzędów. 

U źródeł tego zwyczaju leży 

dawny przesąd, że w nocy z Wiel-

kiego Czwartku na Wielki Piątek 

dzieją się w przyrodzie cuda - na pa-

miątkę krwawej ofiary Zbawiciela 

woda zamienia się w wino. Wie-

rzono także, że woda przemienia się 

w krew, mającą cudowne właściwo-

ści - stąd obrzędowe obmywanie. 

Aby takie mycie przyniosło pożą-

dany skutek, należało przestrzegać 

szeregu nakazów i zakazów: myć się 

przed wschodem słońca, w wodzie 

płynącej z zachodu na wschód i to  

w całkowitym milczeniu. Przyjmo-

wano, że woda na ciele powinna 

była sama wyschnąć, inaczej traciła 

magiczną, leczniczą moc. 

Według etnografów korzenie 

zwyczaju obmywania się tkwią  

w kulturze pogańskiej; obrzędowe 

obmywanie zostało jednak "ochrz-

czone", czyli wpisane w kulturę 

chrześcijańską. 

Wśród innych regionalnych zwy-

czajów jest palenie "szkrobaczek", 

czyli wykonanych z gałązek mioteł. 

Robiło się to w Wielką Środę, czyli 

w dniu, kiedy - jak każe tradycja - 

przedświąteczne porządki powinny 

być już zakończone. "Szkrobaczki" 

moczono w smole i zapalano. Miało 

to symbolicznie przypominać 

moment, gdy żołnierze z pałkami  

i pochodniami przyszli aresztować 

Chrystusa w ogrodzie oliwnym. 

Symbolika palenia "szkrobczek" 

może być kojarzona zarówno z po-

pularnym topieniem Marzanny, jak  

i pochodem oraz spaleniem słomia-

nej kukły skoczowskiego "Judosza". 

Judosz to trzymetrowa słomiana ku-

kła (do jej środka wchodzi miej-

scowy strażak), ozdobiona koloro-

wymi wstążkami i naszyjnikiem z 30 

srebrnikami. W Skoczowie pochód  

z Judoszem, prowadzonym przez ha-

labardników, odbywa się w Wielki 

Piątek i Wielką Sobotę. 

Kukła jest następnie palona,  

a wraz z nią symbolicznie ginie zło. 

Przyjmuje się, że palenie - zarówno 

mioteł, jak i słomianej kukły - było 

symbolem oczyszczenia, zarówno  

w sensie dosłownym, bo Wielka 

Środa kończyła przedświąteczne po-

rządki, jak i przenośnym, bo pozby-

cie się kojarzonego z Judaszem zła 

miało pokazać duchowe odrodzenie. 

W niektórych częściach Śląska 

Wielką Środę nazywano także 

"środą żurową", bo tego dnia nale-

żało pozbyć się wszystkich "żurów", 

czyli brudów. Miało to także inne 

znaczenie, bo Wielka Środa zapo-

wiadała zbliżający się koniec okresu 

Wielkiego Postu, a w tym okresie 

bodaj najpopularniejszym na Śląsku 

daniem był właśnie postny żur - 

zupa, w innych częściach Polski na-

zywana zwykle zdrobniale żurkiem. 

Ponieważ wielkanocne zwyczaje 

wypływają z tej samej chrześcijań-

skiej tradycji, trudno znaleźć coś, co 

całkowicie odróżnia Wielkanoc na 

Śląsku od świętowania w innych 

częściach Polski. Różnice jednak są 

- inna jest np. śląska palma wielka-

nocna, przygotowywana na rozpo-

czynającą Wielki Tydzień Niedzielę 

Palmową. To skromna, w większo-

ści zielona wiązanka z pięciu lub 

siedmiu rodzajów krzewów, zwią-

zana hajką, czyli rzemykiem z koń-

skiego bicza. 

Co najmniej jeden krzew w ślą-

skiej palmie musiał mieć kolce,  

w nawiązaniu do cierniowej korony 

Chrystusa. Nie mogło zabraknąć ga-

łązki wierzby czerwonej, symbolizu-

jącej krew Jezusa. Był też krzew 

zwany kokoczką. Miał on symboli-

zować koguta, który swoim pianiem 

Pietrowice Wielkie, konna procesja wielkanocna 
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przypomniał św. Piotrowi, że zaparł 

się Chrystusa. 

Swoiście rozumiana jest na Ślą-

sku tradycja Lanego Poniedziałku - 

choć w wielu częściach Polski 

prawo oblewania innych wodą mają 

zarówno kobiety, jak i mężczyźni, na 

Śląsku obyczaj ten przypisany jest 

wyłącznie mężczyznom. 

Inny śląski zwyczaj, praktykowany 

wciąż w wielkanocny poniedziałek 

w Pietrowicach Wielkich, Bierkowi-

cach, Raciborzu-Sudole i dzielnicy 

Gliwic - Ostropie, to konne procesje 

błagalno-dziękczynne, podczas któ-

rych jeźdźcy objeżdżają pola, dzię-

kując za łaski oraz prosząc o urodzaj 

i dobre plony.  

oprac. max 

 

 

 

ŚWIĘTO  

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

Słowa Pana Jezusa do św. Fau-

styny: „Pragnę, aby pierwsze nie-

dziela po Wielkanocy była Świętem 

Miłosierdzia” zostały wypowie-

dziane po raz pierwszy w 1931 r.  

w Płocku. W tej wizji, jaką miała 

wówczas siostra Faustyna, Chry-

stus wyraził też życzenie, by na-

malować obraz Bożego Miłosier-

dzia i w podpisie umieścić słowa: 

„Jezu, ufam Tobie”. W następ-

nych latach Pan Jezus powracał 

do tego żądania wiele razy, okre-

ślając miejsce tego święta w ka-

lendarzu liturgicznym, przyczynę 

i cel jego ustanowienia oraz spo-

sób przygotowania i obchodzenia. 

Wybór pierwszej niedzieli po 

Wielkanocy, która kończy oktawę 

Zmartwychwstania Pańskiego, 

wskazuje na ścisły związek mię-

dzy wielkanocną tajemnicą  

Odkupienia, a tym Świętem. 

Męka, śmierć i zmartwychwstanie 

Chrystusa są bowiem szczyto-

wym objawieniem miłości miło-

siernej Boga. Dzieło odkupienia 

owocuje i aktualizuje się w sakra-

mentach świętych, o których 

mówi liturgia Święta Miłosier-

dzia. Chrzest, sakrament pokuty, 

Eucharystia są niewyczerpanymi 

źródłami Miłosierdzia Bożego, 

dlatego liturgia tej niedzieli jest 

punktem kulminacyjnym uwiel-

bienia Boga w tajemnicy Miło-

sierdzia. To święto ma być nie 

tylko dniem szczególnej czci 

Boga, ale także dniem łaski dla 

wszystkich ludzi, a szczególnie 

grzeszników. Tak więc ranga 

owego kultu polega na tym, że 

wszyscy, nawet ci, którzy dopiero 

w tym dniu się nawracają, mogą 

uprosić wszelkie łaski, jeśli one są 

zgodne z wolą Bożą. Aby skorzy-

stać z tych wielkich darów, trzeba 

wypełnić warunki nabożeństwa 

do Miłosierdzia Bożego, tzn. po-

kładać ufność w Bogu, pełnić 

uczynki miłosierdzia, być w sta-

nie łaski uświęcającej i przystąpić 

do Komunii św. Natomiast przy-

gotowaniem do tego święta jest 

nowenna, polegająca na odma-

wianiu przez 9 dni (poczynając od 

Wielkiego Piątku) Koronki do 

Miłosierdzia Bożego, w której to 

Pan Jezus obiecał duszom wszel-

kie łaski. 

Znaczącym elementem jest tu-

taj uroczyste uczczenie obrazu 

„Jezu, ufam Tobie”. Ma on przy-

pominać ludziom, że naszym za-

daniem jest wyznawanie Bożego 

Miłosierdzia, głoszenie go, prak-

tykowanie względem bliźnich 

oraz modlenie się o Jego miłosier-

dzie w tej godzinie dziejów i za-

grożeń. Jest to nieodzowny waru-

nek zabiegów o lepszy, bardziej 

ludzki świat. Należy odpowiadać 

miłosierdziem na miłosierdzie, 

którego Bóg nam udziela i wy-

chodzić naprzeciw drugiego czło-

wieka z wyciągniętą dłonią i rado-

sną twarzą. Chrystus zapowie-

dział, że zanim przyjdzie jako Sę-

dzia sprawiedliwy, otwiera naj-

pierw na oścież drzwi Swojego 

miłosierdzia, a kto nie chce 

przejść przez te drzwi, to musi 

przejść przez drzwi Jego sprawie-

dliwości. 

Chryste, niech Święto Miło-

sierdzia jest ucieczką i schronie-

niem dla nas wszystkich. Wlewaj 

morze łask na dusze, które zliżą 

się do źródła Twojego miłosier-

dzia. 

Nadszedł czas, aby to orędzie 

napełniło ludzkie serca nadzieją  

i stało się zarzewiem nowej cywi-

lizacji – cywilizacji miłości. 

Lusi
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INTENCJE I PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2020 
 

Papieska intencja modlitewna: o wyzwolenie od uzależnień. 

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką. 
 

ŚRODA 01.04 – dzień powszedni  

8.00 – 1. za + Marię Marszolik – (30) 

2. w int. Małgorzaty Zasada w 55 roczn. ur. - TD 
 

CZWARTEK 02.04 – I czwartek miesiąca  

8.00 – 1. Do Chrystusa Króla i Wieczn. Kapł. – o nowe po-

wołania do życia kapnął., zakonnego i misyjnego.  

2. za + Kornelię Moćko 

3. za ++ Mariolę Pielorz w roczn. śm. i córkę Mariolę  
 

PIĄTEK 03.04 – I piątek miesiąca  

8.00 –  1. za + Alfreda Bochynka  

2. za + Ryszarda Cudo  
 

SOBOTA 04.04 – I sobota miesiąca 

8.00 – 1. za ++ Ernę i Jana Bombik, ++ rodzi. i teściów 

2. za + Gabrielę Bombik 

3. w int. wynagradz. Niepok. Sercu NMP oraz w inten-

cji małżeństw, szczeg. tych przeżywających trudności, 

zagrożonych rozpadem, o uświęcenie rodzin oraz łaskę 

trwania w całkowitej abstynencji, trzeźwości i czystości 

dzieci i młodzieży naszej parafii 

Ad libitum – w intencji miejscowej wspólnoty FZŚ 
  

NIEDZIELA 05.04 – 6 ND – PALMOWA  

8.00 – za ++ rodziców Anatolię i Bonawenturę Wałach  

10.00 – 1. za + Marię Gruszka  

2. za ++ Irenę i Rajnholda Maruszczyk  

3. za + Aleksandrę Koch  
 

PONIEDZIAŁEK 06.04 – WIELKI PONIEDZIAŁEK 

8.00 – 1. za + Marię i Piotra Litwińskich  

2. za + Joachima Dyrbuś  

 3. za + Henryka Dyl w 30 dniu po śmierci  
 

WTOREK 07.04 – WIELKI WTOREK 

8.00 – 1. za + Jana Malok, syna Mieczysława w kolejną 

rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów  

2. ku czci św. Antoniego w int rodzin: Pierchała, Lu-

dwik, Kozub, Szymura, Łatkowskich, Fiałkowskich, 

Paszek i pracowników ich firm o bł. B., pomyślność we 

współpracy oraz światło Ducha Św. w prowadzeniu 

działalności; w int. redakcji paraf. gazetki Niepokalana, 

Paraf. Rady Duszpast., pracowników klasztoru; Bu-

downiczych stajenki Bożonarodz. i Grobu Pańskiego;  

w intencji rodzin: Gatnar, Goliński, Pydyn, Wawoczny, 

Szymura, Węglorz, Nowrot, Cieślak, Moroń, Kapała – 

o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i zdro-

wie; w intencji posługujących w parafialnych grupach  

i wspólnotach duszpasterskich dzieci, młodzieży i doro-

słych; w intencji chorych, cierpiących i starszych wie-

kiem parafian, którzy poprzez swoją modlitwę i ofiaro-

wane cierpienie wspomagają naszą parafię oraz wspólnotę 

Braci Mniej. na Zamysłowie oraz w intencjach wszystkich 

dobrodziejów i ofiarodawców klaszt. i parafii 
 

ŚRODA 08.04 – WIELKA ŚRODA  

8.00 – 1. za + Rutę Drozdowską  

2. za + Annę Koczubik w 5 rocznicę śmierci  
 

CZWARTEK 09.04 – WIELKI CZWARTEK 

18.00 –  1. za + Jadwigę Rduch w 2 rocznicę śmierci  

 2. rezerwacja – p. Rocznik  

 3. za + Lidę Żyła  

 4. za ++ Rodziców Angelikę i Pawła Rezner, ++ braci 

Franciszka, Jerzego i bratową Elżbietę  
 

PIĄTEK 10.04 – WIELKI PIĄTEK  

17.30 – Droga Krzyżowa  

18.00 – CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU 
 

SOBOTA 11.04 – WIELKA SOBOTA 

20.00 –  1. w intencji Ireny Dorobis – z podziękowaniem 

za dobry przebieg operacji, z prośbą o łaskę zdrowia  

i błogosławieństwo dla całej rodziny  

 2. za ++ Jadwigę i Huberta Tkocz w roczn. śm. 

 3. za ++ Władysława i Zdzisława Pukowiec 

 4. za ++ Annę i Jana Kulik  
 

Jeśli nie zostanie zniesiony stan epidemii i nadal 
będą obowiązywały obostrzenia rządowe i ko-
ścielne, wówczas ulegnie zmianie plan godzin 

Mszy św. według dotychczasowych zasad.  
Tymczasem rozpisane są Msze św. i nabożeń-
stwa według stałych godzin, sprzed epidemii. 

 

NIEDZIELA 12.04 – NIEDZIELA WIELKANOCNA 

8.00 – w intencji rodziny Pydyn  

10.00 – za ++ Pawła Robenek, żonę Klarę, rodzi. z obu 

stron, ++ z rodzin Keller, Pollok i dusze czyśćcowe  

12.00 – za ++ Jana i Marię Kołodziej  

17.00 – w int. Janiny w 50 rocznicę urodzin i o Boże bło-

gosławieństwo dla rodziny – TD 

19.30 – za ++ Teresę i Antoniego Kapała 
 

PONIEDZIAŁEK 13.04 – DZIEŃ FATIMSKI  

8.00 – za + Anielę Oślizło - gerg. (1) 

10.00 – za + Romana Ficek  

12.00 – za + Stefanię Kuchcik w 10 rocznicę śmierci  

17.00 – w intencji czcicieli MB Fatimskiej 

19.30 – za + Jerzego Ryszka w 11 rocznicę śmierci  
 

WTOREK 14.04 – OKTAWA WIELKANOCNA 

7.00 – za + Anielę Oślizło 

18.00 – za + Gerarda Gitner w 1 rocznicę śmierci  
 

ŚRODA 15.04 – OKTAWA WIELKANOCNA 

7.00 – 1. za + Łucję i Alojzego Holona, Bertę i Stanisł. Kroczyk  

2. za + Anielę Oślizło 

16.00 – w int. Anny Gamoń w 90 rocznicę urodzin - TD 

18.00 – za Janinę Ćmok, ++ rodziców z obu stron  
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CZWARTEK 16.04 – OKTAWA WIELKANOCNA 

7.00 – za + Anielę Oślizło 

18.00 – za ++ Helenę i Ignacego Koch  
 

PIĄTEK 17.04 – DZIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  

7.00 – 1. za + Stanisława Weissa 

  2. za + Anielę Oślizło 

17.20 – wyczytanie zmarłych z rocznych wypominek 

17.30 – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia  

18.00 – 1. w int. czcicieli Bożego Miłosierdzia  

  2. za ++ z rocznych wypominek  
 

SOBOTA 18.04 – DZIEŃ PRZYMI. SZENSZTATU  

8.00 – 1. za ++ Irenę i Franciszka Grzegoszczyk  

2. za + Anielę Oślizło 

17.30 – wystawienie NS i okazja do spowiedzi 

18.00 – 1. za ++ Rozalię i Antoniego Sosna oraz ich ++ rodz. 

2. za + Anielę Gaszka w 30 dniu po śmierci  
 

NIEDZIELA 19.04 – 2 ND – BOŻ. MIŁOSIERDZIA  

8.00 – za + Józefa Sobczyk w kolejną rocznicę śmierci 

10.00 – w inte. Krzysztofa w 60 rocz. urodzin oraz w inten-

cji Barbary i Marka w 30 rocznicę urodzin - TD 

12.00 – 1. w intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia 

2. za + Anielę Oślizło 

16.30 – NABOŻ. DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA       

17.00 – w intencji Amelii Gaszka w 16 rocznicę urodzin 

19.30 – za ++ Elfrydę i Pawła Tkocz  
 

PONIEDZIAŁEK 20.04 – dzień powszedni 

7.00 – 1. Rezerwacja R.D.D. 

2. za + Anielę Oślizło 

18.00 – w intencji Marii Jajko w 70 rocznicę urodzin – TD  
 

WTOREK 21.03 – dzień powszedni 

7.00 – w int. rodziny Holona o Boże błogosławieństwo  

18.00 – 1. za ++ Wacława, Elżbietę i Kornelię Banasiak  

2. za + Anielę Oślizło 
 

ŚRODA 22.04 – dzień powszedni 

7.00 – w int. Marceliny i Arkadiusza w 13 rocznicę ślubu  

18.00 – 1. za ++ Wojciecha i Sabinę Zimończyk  

2. za + Anielę Oślizło 
 

CZWARTEK 23.04 – UROCZ. SW WOJCIECHA  

7.00 – za + Anielę Oślizło 

18.00 – za ++ Agnieszkę i Floriana Mandrysz  
 

PIĄTEK 24.04 – dzień powszedni  

7.00 – za + Anielę Oślizło 

18.00 – za Albina (m) Kłosek w 11 rocznicę śmierci, ++ 

rodziców, teściów i pokrewieństwo  
 

SOBOTA 25.03 – ŚW. MARKA EW. 

8.00 – za + Anielę Oślizło 

17.30 – wystawienie NS i okazja do spowiedzi 

18.00 – 1. za + Leokadię Węglorz 

2. za + Martę Kucz, męża Alfreda i syna Gintra  
 

NIEDZIELA 26.04 – 3 ND WIELKANOCNA 

Ad lib. w klasztorze – za + Anielę Oślizło 

8.00 – za + Henryka Paniczek i jego rodziców 

10.00 – 1. za Helenę Ryszka, syna Romualda i jej rodz. 

2. za + Zbigniewa Gatnar  

12.00 – w intencji Henryki i Sławomira w 35 roczn. śl. 

 Po Mszy św. chrzest: Kacper i Paweł Bizon  

16.30 – Nieszpory niedzielne        

17.00 – za ++ z rodzin Marszolik, Łabędzki, Lipny i Depta 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  

19.30 – za + Monikę Bizon  
 

PONIEDZIAŁEK 27.04 – dzień powszedni  

7.00 – 1. Za + Różę Macioł 

 2. za + Anielę Oślizło 

18.00 – za + Ottona Ochojskiego, ++ siostry i rodziców  
 

WTOREK 28.04 – dzień powszedni 

7.00 – za + Anielę Oślizło 

18.00 – za + Krzysztofa Kulik  
 

ŚRODA 29.04 – ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ  

7.00 – za + Anielę Oślizło 

14.00 – Ślub: Tracz - Sitek 

18.00 – w int. Katarzyny i Michała Wengrzyk w rocz. śl. 
 

CZWARTEK 30.04 – dzień powszedni  

7.00 – za + Anielę Oślizło 

18.00 – za + Bernarda Motyka  
 

PIĄTEK 01.01 – ŚW. JÓZEFA ROBOT. - I piątek m.  

7.00 – w int. Stanisława i Pawła w kolejną roczn. ur.  

9.00 – za + Anielę Oślizło 

17.00 – Godzina Święta i okazja do spowiedzi św.  

17.30 – uroczyste rozpoczęcie nabożeństw majowych  

18.00 – za + Matyldę i Maksymiliana Szymura, + synów 

Waltera, Alfreda, Erwina i córkę Marię, męża Joachima   
 

SOBOTA 02.05 – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLO-

WEJ POLSKI – I sobota miesiąca 

7.30 – różaniec wynagradzający NS NMP 

8.00 – 1. w intencji wynagradz. Niepokalanemu Sercu 

NMP 

 2. w intencji małżeństw, szczeg. tych przeżywających 

trudności, zagrożonych rozpadem, o uświęc. rodzin 

oraz łaskę trwania w całkowitej abstynencji, trzeźwo-

ści i czystości dzieci i młodzieży naszej parafii 

3. w intencji miejscowej wspólnoty FZŚ 

17.30 – Nabożeństwo majowe i okazja do spowiedzi 

18.00 – za ++ Różę i Hieronima Bednorz, ich rodziców, 

córkę i zięciów  

Ad lib. w klasztorze – za + Anielę Oślizło 
 

NIEDZIELA 03.05 – 4 ND WIELKANOCNA 

8.00 – za ++ Edwarda Karwat, rodziców, Alfonsa Karwat, 

dwie żony oraz Elżbietę i Romana Kubica  

10.00 –  za + Anielę Oślizło  

12.00 – za + Teresę Kuś – od Zosi i Kazika i cioci Haliny  

16.30 – Nabożeństwo majowe         

17.00 – za + Aleksandrę Koch   

19.30 – za ++ Gertrudę, Marię i Ludwika Kiełkowskich  
 

PONIEDZIAŁEK 04.05 – św. Floriana   

8.00 – MSZA W KAPLICY ŚW. FLORIANA 

1. w intencji opiekunów kapliczki 

 2. za + Zygmunta Chroszcz w 18 rocznicę śmierci  

17.30 – Nabożeństwo majowe  

18.00 – za + Anielę Oślizło 
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Chrystus zmartwychwstał – wierzysz? 
 

 
 

Święta wielkanocne to wyjąt-

kowy czas, w którym obrzędy reli-

gijne, tradycja ludowa i świat przy-

rody splatają się w jedno. My 

Chrześcijanie świętujemy zwycię-

stwo Jezusa nad śmiercią, przyroda 

budzi się do życia po zimie, zaś tra-

dycje ludowe zarówno upamięt-

niają wydarzenia sprzed ponad 

2000 lat, jak i podkreślają naturalne 

przemiany w przyrodzie - wiosna 

rozpoczyna nowy cykl życia, ob-

siewania, zbierania plonów i cie-

szenia się nimi. 

Ale czy aby na pewno wie-

rzymy, że Chrystus zmartwych-

wstał? Czy piękno i tradycja tych 

świat nie skupiają się w naszych 

domach tylko na wybranych ob-

rzędach. Według tradycji  

w Wielki Czwartek chłopcy ze 

wsi wyganiali Wielki Post, hałasu-

jąc kołatkami (dzwony kościelne 

milczały aż do Niedzieli Wielka-

nocnej). Dzieci robiły dobry uczy-

nek i przy okazji świetnie się ba-

wiły. Do dziś księża praktykują  

w ten dzień obrzęd polewania stóp 

dwunastu mężczyznom. To na 

pamiątkę Ostatniej Wieczerzy 

Chrystusa z apostołami. 

Wielki Piątek to dzień wycisze-

nia. W Kościele nie ma mszy świę-

tej (to jedyny taki dzień w roku), 

natomiast gromadzą się tam wierni, 

którzy modlą się w ważnych dla 

siebie intencjach. W niemal każ-

dym polskim kościele jest nocne 

czuwanie przy grobie Jezusa, któ-

rego pilnują strażnicy (strażacy, 

harcerze, żołnierze). Dawniej piąt-

kowe modlitwy były bardziej wi-

dowiskowe. Pojawiały się procesje 

grzeszników odzianych w worki 

żałobne, którzy kładli się krzyżem 

na podłodze i przepraszali za swoje 

grzechy. 

Wielka Sobota to Wigilia Wiel-

kanocy. Podczas nabożeństwa  

w tym dniu święci się ogień, wodę                         

i ciernie. Ogień symbolicznie spala 

to, co stare, woda daje życie. Daw-

niej wodą spryskiwano dom, by rok 

był spokojny. Podsycano ogień  

i wrzucano do niego leszczyny. Po-

piół rozrzucano w dniu pierwszej 

orki, co miało zapewnić szczęście  

i dostatek. Dziś ogień pełni inną 

rolę, służy do odpalenia paschału, 

czyli wielkiej świecy, która pali się 

aż do końca świąt Wielkiej Nocy. 

Paschał stoi tuż przy ołtarzu. So-

bota to również dzień święcenia po-

karmów. Zgodnie z tradycją świę-

conka powinna zostać przygoto-

wana już w Wielki Piątek. Natural-

nie barwiono jeden z ważniejszych 

symboli świąt Wielkiej Nocy – 

jajka. Ten symbol rodzącego się 

życia odnosi się także do Jezusa, 

który pokonał śmierć. Dawniej 

wierzono, że pisanki mają ma-

giczną moc, np. mogą uzdrawiać 

chorych. Nigdy ich nie lekcewa-

żono. Dziś o ich mocy przypomi-

namy sobie właśnie podczas Wiel-

kanocy – to przecież jajka są pierw-

szą potrawą spożywaną w Nie-

dzielę Wielkanocną. Składamy so-

bie życzenia i dzielimy jajkiem. 

Wielkanoc ma swoje specjały. 

Zgodnie z tradycją należy je przy-

gotować właśnie w piątek. Trzeba 

się spieszyć, ponieważ po sobotnim 

święceniu nie powinno się już nic 

sprzątać ani przygotowywać. To 

czas, kiedy należy duchowo przy-

gotować się na zmartwychwstanie 

Jezusa. Według tradycji stół świą-

teczny powinien być przykryty bia-

łym obrusem i udekorowany liśćmi 

bukszpanu. Na środku stołu sta-

wiamy baranka. W Niedzielę Wiel-

kanocną świętujemy! Niedziela to 

najważniejsze święto chrześcijań-

skie, nazywane dawniej Paschą. 

Następnie zasiadamy do świątecz-

nego rodzinnego śniadania. Wiel-

kanocna Niedziela to czas przezna-

czony na rodzinne biesiadowanie. 

Dzieci bawią się w poszukiwanie 

prezentów podrzuconych przez za-

jączka. Wielkanocny Poniedzia-

łek (lany poniedziałek, śmigus-

dyngus) to czas radości, zabawy, 

psikusów, na które wszyscy czekali 

przez cały okres postu. W tym dniu 

Źródło zdj.: https://www.vaticannews.va/ 

https://www.vaticannews.va/
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polewamy się wodą. Dawniej śmi-

gus i dyngus były osobnymi zwy-

czajami – śmigus oznaczał trady-

cyjne smaganie, czyli uderzanie 

wierzbowymi gałązkami lub pole-

wanie wodą. Wszystko w formie 

zabawy – chłopcy smagali dziew-

częta po gołych łydkach. Dyngus to 

inaczej wykup. W Wielkanocny 

Poniedziałek święci się pola. Go-

spodarze wyruszają w procesji 

Święcą je palmami nasączonym 

wodą. Z tych pal robią krzyżyki  

i wbijają w ziemię, aby zapewnić 

sobie dostatek.  

Kilka lat temu będąc na piel-

grzymce we Lwowie w okresie 

wielkanocnym miałam szczęście 

obchodzić 2 razy Święta wielka-

nocne – najpierw nasze katolickie  

a potem prawosławne. Niesamowite 

przeżycie - dowiedzieć się dwa razy, 

że Chrystus zmartwychwstał!  

Głośnie bicie dzwonów cer-

kiewnych i radosne okrzyki 

"Chrystos Woskres" obwieściły 

we Lwowie Święta Wielkanocne. 

Lwowianie, ubrani w tradycyjne 

haftowane ukraińskie koszule,  

w oczekiwaniu na nabożeństwa 

gromadzili się przed świątyniami 

jeszcze przed północą z soboty na 

niedzielę. Stojąc z ikonami i chorą-

gwiami przed zamkniętymi drzwia-

mi cerkwi czekali na wypowiadane 

przez duchownych "Chrystus 

zmartwychwstał", by po chóralnym 

"zaprawdę zmartwychwstał", przy-

stąpić do uroczystej jutrzni. Prócz 

zebranych w cerkwiach całymi ro-

dzinami parafian, w trwających  

w niektórych miejscach po kilka 

godzin mszach uczestniczyli obec-

ni we Lwowie turyści. W cerkwi 

śpiewa chór, panuje tu niesamowita 

atmosfera. Wychodząc z cerkwi lu-

dzie pozdrawiali się nawzajem sło-

wami Chrystus zmartwychwstał  

a my odpowiadaliśmy Prawdziwie 

zmartwychwstał.  W niedzielę arty-

ści, którzy uczestniczyli w organi-

zowanym we Lwowie Festiwalu 

Pisanki przedstawiali swoje dzieła. 

Główny rynek miasta wypełniło po 

południu 50 sięgających 50 centy-

metrów wysokości pisanek stwo-

rzonych zarówno przez znanych 

twórców, jak i młodych adeptów 

sztuki. Dochód z tej akcji został 

przeznaczony na leczenie pacjen-

tów jednego z lwowskich szpitali 

dziecięcych. Wielkanoc, niezależ-

nie od tego, gdzie jest obchodzona, 

jest przecież przede wszystkim 

świętem odradzającego się życia. 

Zmartwychwstanie Pańskie to 

wielkie wydarzenie w naszym ży-

ciu. Skupiajmy się jako wierzący 

na tych pięknych wydarzeniach 

sprzed 2000 lat, na życiu, śmierci 

i zmartwychwstaniu Jezusa. 

Niech inne tradycje, chociaż miłe, 

nie przysłaniają nam najważniej-

szych wartości świąt Wielkiej 

Nocy.  

Dla zastanowienia nad naszym 

pojmowaniem Wielkanocy przyta-

czam jedno z najkrótszych kazań 

ks. Mieczysława Malińskiego: 

„Pan Jezus zmartwychwstał. My 

zmartwychwstaniemy. Ale wy i tak  

w to nie wierzycie”. Po czym 

zszedł z ambony – ludzie przeżyli 

szok. 

Może właśnie taki szok jest 

najlepszą reakcją na wieść, że Je-

zus Chrystus wrócił z cmentarza 

żywy, że przezwyciężył śmierć? 

Życzę wszystkim, aby przeży-

wali te piękne święta z Bogiem  

i z wiarą w Zmartwychwstanie. 

 

Janka  

 

 

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 mego ocali 

czerwoną chorągiewkę. 
 

Jan Twardowski 

 

 

 
 

Źródło zdj.: https://www.vaticannews.va/ 

https://www.vaticannews.va/
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HISTORIA GRUPY BOŻEGO MIŁOSIER-
DZIA W ZAMYSŁOWSKIEJ PARAFII 

 

 
 

 Pan Jezus słowami „Przygotu-

jesz świat na ostateczne przyjście 

Moje” polecił skromnej zakonnicy 

ze Zgromadzenia Matki Bożej Mi-

łosierdzia, Marii Faustynie Kowal-

skiej, aby ogłosiła orędzie o Bożym 

Miłosierdziu całemu światu. 

Tę koronkę podyktował s. Fau-

stynie w Wilnie 13 – 14 września 

1935 r. jako modlitwę na przebła-

ganie i uśmierzenie gniewu Bożego 

(zob. Dz.474-476). 

„Jestem miłością i miłosier-

dziem samym” - mówił o sobie. 

Pan Jezus wskazał s. Faustynie 

pięć sposobów, w jaki ludzie mogą 

wypraszać zbawienie dla siebie  

i całego świata: koronkę do Miło-

sierdzia Bożego, modlitwę przed 

obrazem Jezusa Miłosiernego z na-

pisem: ”Jezu Ufam Tobie”, modli-

twę w godzinie konania Chrystusa 

na krzyżu, zwaną Godziną Miło-

sierdzia (15.00), obchodzenie 

święta Miłosierdzia i szerzenie czci 

Miłosierdzia Bożego modlitwą, 

słowem i czynem. 

 Wprowadzone w 2000 roku 

przez Jana Pawła II Święto Miło-

sierdzia Bożego w II Niedzielę 

Wielkanocną ,która od tej pory na-

zywa się w całym Kościele „Nie-

dzielą Miłosierdzia Bożego”. Gro-

madzi ona wiernych nie tylko  

w Polsce. Liczbę czcicieli na całym 

świecie liczy się w milionach. 

 „Trzeba tę iskrę Bożej łaski 

rozniecać. Trzeba przekazywać 

światu ogień miłosierdzia. 

W miłosierdziu Boga świat 

znajdzie pokój, a człowiek szczę-

ście! To zadanie powierzam wam 

drodzy bracia i siostry, Kościołowi 

w Krakowie i w Polsce oraz 

wszystkim czcicielom Bożego Mi-

łosierdzia. Bądźcie świadkami mi-

łosierdzia! - mówił do nas Jan Pa-

weł II. 

W swoich słowach wytyczał 

nam szlak miłosierdzia, które od-

budowuje więź każdego człowieka 

z Bogiem, a zarazem tworzy 

także między ludźmi nowe relacje 

braterskiej solidarności. 

„Chrystus nauczył nas, że czło-

wiek nie tylko doświadcza i dostę-

puje miłosierdzia Boga samego, ale 

także jest powołany do tego, ażeby 

sam czynił miłosierdzie drugim: 

Błogosławieni miłosierni, albo-

wiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 

5, 7)” (Dives in misericordia, 14). 

(Jan Paweł II) 

 Obraz Miłosierdzia Bożego, dla 

naszej parafii, został namalowany 

przez rybnickiego malarza pana  

P. Karwota z inicjatywy parafian. 

Wzorowany jest na obrazie, któ-

rego pochodzenie wiąże się z wizją, 

jaką miała s. Faustyna, w czasie 

której Chrystus wyraził życzenie, 

by namalować taki obraz i w pod-

pisie umieścić słowa: „JEZU, 

UFAM TOBIE” 

 28 lutego 2006 r. w naszym ko-

ściele obraz został poświęcony 

przez bp. Gerarda Bernackiego, 

podczas uroczystej mszy św. po 

której została odmówiona koronka 

do Miłosierdzia Bożego. 

Cześć tego obrazu polega na uf-

nej modlitwie połączonej z uczyn-

kami miłosierdzia. Do tak rozumia-

nego kultu obrazu przywiązał Pan 

Jezus następujące obietnice: łaskę 

zbawienia, duże postępy na drodze 

doskonałości chrześcijańskiej, ła-

skę szczęśliwej śmierci oraz wszel-

kie inne łaski i doczesne dobro-

dziejstwa, o które z ufnością ludzie 

prosić Go będą. 

Po poświęceniu obrazu został 

on przeniesiony do kaplicy św. Flo-

riana. Po wielu dyskusjach usta-

lono, że koronka będzie odma-

wiana w każdą sobotę o godz. 15 00 

w kaplicy, a w każdy trzeci piątek 

miesiąca sami, w kościele przed 

Najświętszym Sakramentem. Tak 

było przez 12 lat. Na początku 

Grupa była dość liczna. 

W czerwcu 2016 r. odcięto prąd 

w kaplicy św, Floriana toteż ko-

ronkę odmawialiśmy tam do końca 

października. Po przerwie zimo-

wej, od maja ponownie modliliśmy 

się w kapliczce. Momentem przeło-

mowym był fakt utworzenia przez 

Ojca Proboszcza w naszym ko-

ściele kaplicy Najświętszego Sa-

kramentu. Po wspólnych rozmo-

wach postanowiliśmy żeby odma-

wiać koronkę w tej to kaplicy i tak 

jest do dnia dzisiejszego. Od obję-

cia stanowiska proboszcza przez 

Ojca Ernesta koronkę do Miłosier-

dzia Bożego w każdy trzeci piątek 

miesiąca odprawiamy uroczyście  

z kapłanem, które kończy się eu-

charystią. 

Od września 2019 r. mamy 

nowy plan tzn. w każdy piątek spo-

tykamy się o 15 30. Opiekunem na-

szej Grupy jest Brat Czesław. 
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Od 2006 r. w okresie przed Bo-

żym Narodzeniem organizowali-

śmy sobie w kaplicy św. Floriana 

„opłatek”. Zapraszaliśmy Braci, 

składaliśmy sobie życzenia i w mi-

łej atmosferze spędzaliśmy czas. 

Tak było przez 10 lat. Po czterolet-

niej przerwie 20. 12. 2019 r. znowu 

spotkaliśmy się na „opłatku” tym 

razem w salce pod kościołem. Po 

krótkim przedstawieniu historii po-

wstania i działania naszej Grupy 

złożyliśmy sobie życzenia. Częstu-

jąc się  kawą, herbatą i słodkoś-

ciami siedzieliśmy do późnej go-

dziny prowadząc ciekawe roz-

mowy. 

Dziękujemy za obecność Ojcu 

Ernestowi, który na zakończenie 

udzielił nam błogosławieństwa  

i Bratu Czesławowi, który nam to-

warzyszył w tym spotkaniu. 

Zapraszamy wszystkich chęt-

nych parafian do spotkań na modli-

twie koronką do Miłosierdzia Bo-

żego w każdy piątek o 15 30,  

a w trzeci piątek na 17 30, które 

kończą się Eucharystią. 

Koronka do Miłosierdzia Bo-

żego nazywana jest modlitwą  

o wielkiej mocy. Miejmy w pa-

mięci słowa przesłania otwierające 

ostatnią pielgrzymkę Jana Pawła II: 

„Przestań się lękać!”, a także to 

konkretne powierzenie nam zada-

nia „przekazywania światu ognia 

miłosierdzia” i to powracające  

z krakowskich Błoni „nadszedł już 

czas! nadszedł już czas!” 

 

Daga 

 

 

Roztomili ... 
 

 

Witom wszystkich piyknie, jak 

yno idzie. 

Ciynżko je coś napisać, kiedy 

nie znomy, co sie to jeszcze wyda-

rzyć może. Jedni fest sie bojom, in-

ksi sie yno śmiejom. Bez mała tyn 

sie dobrze śmieje, kto robi to ło-

statni. 

Nadchodzi fajno pora roku, 

Świynta pełne wiary i nadzieji, ale 

coż kedy niy znomy dnia ani go-

dziny. Żodyn ni może być pewny, 

co bydzie dali. 

Tak trocha podom cosik z życio: 

- jedna paniczka wyciongo z taszki 

swoja komórka, a drugo co to widzi 

godo: - co ty masz na tapecie, jakie 

to zdjęcie, czy to jest może ka-

skada, jakiś wodospad, - jak sie 

okazało był to taki fest uciaprany 

ekran komory. 

- W słusznym wieku  koleżanki 

opowiadają sobie różne historie - 

jedna mówi: - nie lubię swojej 

mamy, bo nigdy do mnie nie po-

wiedziała, tak zdrobniale, ciepło, 

tylko Irka, Ircia, Irenka, Irunia. Ja 

na to, nie rozumię co to znaczy,  to 

jak chcesz, żeby do ciebie mówiła. 

Ona - no nie wiesz ?  tak ładnie np. 

IRENA. U nos, by to była chyba - 

Iryna. 

- Na cmentarzu często spotykają 

się przy sąsiadujących grobach ko-

bieta i mężczyzna. Ona mówi - ja 

opłakuję swoją Mamusię, która 

niedawno zmarła. Mężczyzna, na 

to: - widzi pani, a ja przychodzę do 

Mamy, która zmarła przy moim po-

rodzie. 

- Nie wiem, co to znaczyło, ale 

ostatnio na opustoszałym giżyckim 

cmentarzu zauważyłam dość mło-

dego mężczyznę podchodząego do 

pomnika i w zgromadzonej w pod-

stawce deszczówce obmywającego 

swoją twarz. 

- Somsiedzi, po tegorocznej 

kolyndzie stwierdziyli, że od przy-

szłego roku już nie będą księdza 

przyjmowali , ponieważ on zamiast 

się modlić czy zapytać jak się czu-

jemy, pytał tylko o swój wizerunek 

obecnie, po tym jak zgolił swoją 

bujną brodę. 

Moja oma by pedziała : no ja, co 

komu po kościele, jak je zdrowy na 

ciele. Na tyn czas może być słychać 

downe powiedzyni : oma doma? ja! 

yno nyno. 

- Co sie to porobiyło: kozali 

uprawiać szporty, teroz siedzieć w 

doma, nie gapić sie w laptopy, tele-

wizory, teroz na opak, odwiedzać, 

spotykać, a teroz uciekać jedyn łod 

drugigo, jeździć ałtobusami, cu-

gami, a teroz ałtami, i tak dali, i tak 

dali. 

- Ponoć wszysto sie zdarzo po 

coś, a mnie przipomino sie moja 

mama i inksze sklepiorki w sklepie 

odzieżowym, uradowane kedy 

klijynci wykupiyli zalegajonce 

przez wiela lot we magazynach 

wszystki niemodne ciuchy i inksze 

akcesoria.  

I tak to, tym razym tela. 

Bydźmi zdrowi!!! Szanujmy 

siebie i innych. 

                                Danka 
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Z Kroniki Zamysłowa 
odc. 2 

CO W STARYCH KSIĘGACH STOI 
 

W latach 80–tych XVII stulecia 

Zamysłów liczył zaledwie kilkuna-

stu mieszkańców, a było to w cza-

sach kiedy część wojsk króla Jana III 

Sobieskiego przechodziła przez 

Rybnik i jego okolice z odsieczą pod 

Wiedeń (1863 r.)  

Po siedmioletniej  wojnie au-

striacko – pruskiej (1756 – 63) – 

Śląsk dostał się pod panowanie króla 

Prus Fryderyka II zwanego „Wiel-

kim”. Jego następca Fryderyk Wil-

helm II w 1788 roku wykupił za 400 

tyś talarów od ostatniego właściciela 

„państewka rybnickiego” Antoniego 

Węgierskiego całą ziemię rybnicką. 

Węgierski był szlachcicem pol-

skiego pochodzenia, a jego pań-

stewko rybnickie składało się z mia-

sta Rybnika i 24 okolicznych wsi,  

w tym Zamysłowa. W związku z po-

wyższym prawie cały rybnicki 

okręg podlegał odtąd jurysdykcji 

króla Prus. Od tamtej pory (1788 r.) 

Zamysłów, który był już wówczas 

osobną gminą – nazwany został 

„Koeniglich Zamislau” czyli Za-

mysłowem Królewskim. Odrębna 

osada zwana dotąd Zamysłowem 

farskim stała się integralną częścią 

Zamysłowa Królewskiego. Gminę 

podzielono na trzy dzielnice: Za-

mysłów, Wrzosy i Nacyna co sym-

bolizuje gminny herb składający się 

z trzech domów na trzech wzgórzach 

(pagórkach).  

Grunty nad rzeką Nacyną w dal-

szym ciągu pozostały własnością ko-

ścielną. Z biegiem lat niektóre 

grunty (łąki) zostały przez prywat-

nych gospodarzy wykupione. Przy-

wilej używania przy nazwie danej 

miejscowości przymiotnika „Koeni-

glich” oprócz Zamysłowa miały 

jeszcze w tym czasie tylko takie 

gminy jak: Wielopole, Jankowice, 

Radoszowy i Jastrzębie. Nazwy te 

przetrwały i obowiązywały do 1922 

r., tj. do czasu przyłączenia prawie 

całego powiatu rybnickiego do Pol-

ski. Nazwę „Koeniglich Zamislau” 

można dziś jeszcze spotkać na sta-

rych dokumentach sądowych i świa-

dectwach szkolnych z tamtego okresu.  

W 1791 r. w Zamysłowie było 6 

gospodarzy (jeden chłop pańszczyź-

niany i 5 zagrodników pańszczyź-

nianych), którzy zmuszeni byli do 

płacenia świadczeń gotówkowych  

w wysokości 16 talarów rocznie na 

rzecz skarbu państwa pruskiego. 

Ważną datą w dziejach Zamysłowa 

jest rok 1805, kiedy to przez jego te-

reny (drogą w kierunku Wodzisła-

wia) przemaszerowały wojska rosyj-

skie idące na pomoc Austrii prze-

ciwko Napoleonowi. W 1818 r., gdy 

budowano nową szkołę w Rybniku, 

również mieszkańcy Zamysłowa 

musieli złożyć na ten cel daninę pie-

niężną w wysokości ponad 18 tala-

rów. W roku 1858 było w Zamysło-

wie 35 domów mieszkalnych, w któ-

rych zamieszkiwało 308 osób. 

Wśród nich 281 należało do katolic-

kiej parafii w Rybniku, a pozostałe 

27 osób było ewangelikami. Mniej 

więcej po 1885 r. władze Rybnika 

wybudowały na południowej gra-

nicy Zamysłowa (pomiędzy Zamy-

słowem a Niedobczycami) przy dro-

dze do Wodzisławia tzw. „rogatkę”. 

Był to niewielki budynek parterowy 

u wylotu głównego traktu na połu-

dnie, służący miejskiej władzy skar-

bowej do pobierania opłat drogo-

wych i ceł towarowych, zwanych 

inaczej „mytem”. Zamysłowskie 

„myto” istniało prawdopodobnie do 

czasu pożaru w 1927 r. Później po 

przebudowie budynek stał się wła-

snością prywatną.   

                 

C.D.N. 

Na podstawie  

„Kroniki Zamysłowa”  

Alfreda Dyrbusia 

Paweł Dębski 

 
Pieczęć z herbem gminy Zamysłów z czasów polskich (z lewej) i niemieckich 
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RODZINA – BOŻY DAR! 
 

Ilu wśród nas jest samotnych we 

współczesnym świecie, dryfujących 

i zawieszonych w czasoprzestrzeni 

życia, poszukujących czego? Re-

cepty na szczęśliwe życie, na rado-

sny, beztroski byt? Gdzie w tym 

momencie jest rodzina? Czy w po-

goni za wizją materialną nie zapo-

minamy o nas i naszych najbliż-

szych? Rodzina jest skarbem – bez-

cennym darem, czasem niedocenio-

nym i zapomnianym. Spójrzmy na 

Jezusa, zagłębmy się w rodzinie, po-

czujmy tę radość płynącą z bogac-

twa miłości wzajemnej. 

Maryja matka kocha miłością 

czystą, nieprzejednaną, nieza-

chwianą. Świadoma ciężaru jaki 

dźwiga jej syn od momentu poczę-

cia, odpowiedzialności jaka na nim 

spoczywa. Trwa przy nim zawsze  

i wszędzie, doświadcza bólu i ogro-

mu krzywd swojego ukochanego 

Syna, by na koniec jego ziemskiej 

wędrówki towarzyszyć mu dźwiga-

jącemu krzyż, poniewieranemu,  

w drodze po śmierć za ludzkość, 

która tak go doświadczyła. Syn 

Boży umarł na krzyżu dla naszego 

zbawienia. Bóg Ojciec doświadczył 

swego syna by zbawił nas wszyst-

kich. Maryja matka czuwa i jest 

obecna zawsze, otacza miłością, do-

brocią i spokojem swojego Syna. 

Często zapominamy, że Jezus też 

miał rodzinę, kochających rodzi-

ców, którzy podążali za swym sy-

nem i wspierali go.  

Czym bylibyśmy bez rodziny? 

W najczarniejszych momentach ży-

cia to rodzina zostaje przy nas. To 

rodzina jest najbliżej kiedy wydaje 

nam się, że nie ma już nic.  

Matka wydając na świat dziecko, 

w chwili kiedy kładą je na jej piersi, 

po tych wszystkich miesiącach ra-

dosnego oczekiwania, ale również 

strachu i bólu niejednokrotnie, prze-

żywa zatracenie w miłości. Miłość 

odczuwana w tym momencie ze-

tknięcia dwóch ciał, tego zrodzo-

nego z niej z jej własnym, przepeł-

nia każdą cząstkę duszy, każdą ko-

mórkę, łzy zalewają oczy, kwilenie 

dziecka jest najpiękniejszym dźwię-

kiem świata. Dzieci wypełniają 

pustkę naszej egzystencji. Nie 

wszystkim jest dane tego doświad-

czyć, ale warto dążyć do uczucia 

miłości bezwarunkowej. Takiej jaką 

dostaliśmy od Boga w prezencie, 

tak! Bo ta miłość to dar.  

Jakże często sami tracimy ten dar 

miłości, lub zostajemy zmuszeni do 

jego utraty poprzez przeróżne ży-

ciowe tragedie. 

Na kogo wtedy możemy liczyć? 

Rodzice, patrzący na cierpienie 

swoich dzieci, trwają przy nich bez-

warunkowo, nawet wówczas gdy te 

dzieci ich ranią i odpychają. Ile mał-

żeństw rozpada się, ponieważ za-

czyna brakować obecności Boga, 

ludzie odwracają się od wiary, ka-

lają boskie imię, drwią i odchodzą 

od Kościoła. Czy to znak czasów? 

Tego pędu, zatracenia w poszuki-

waniu materialnego szczęścia,  

w ciągłym dążeniu do perfekcji za-

czynamy jakże często ranić siebie 

samych. Zadajemy ból najbliższym 

w fałszywym przeświadczeniu, że 

przecież chcemy dla nich jak najle-

piej. 

Czym jest dla nas rodzina? Czym 

jest dla Was? Niezwykłym dziedzic-

twem otrzymanym od Boga? 
 

„Rodzina jest w życiu oparciem, 

czymś co chroni, co daje siłę.” 
Sophia Loren  

 

Bez wsparcia w najgorszych mo-

mentach życia, bez wzajemnej tro-

ski gdzie wielu z nas byłoby teraz? 

Bliskość z dziećmi, nawet w chwi-

lach zwątpienia, opieka najbliż-

szych, świadomość, że są, trwają, 

martwią się i nie opuszczą, ile zna-

czy, wie każdy, kto doszedł dna roz-

paczy. Kto pomaga nam się odbić  

w takich momentach? Wielu od-

rzuca pomocną dłoń, na to nie ma-

my wpływu, możemy się tylko mo-

dlić o sprawiedliwość i miłosier-

dzie. Wyciągnięta ręka i świado-

mość, że jest ktoś, kto pomoże i zro-

zumie, ktoś, kto nie patrząc na dzie-

lącą nas odległość, wsiada w samo-

chód i przemierza wiele kilometrów 

żebyśmy nie byli sami. Z kim jeste-

śmy na telefonie w chwilach zwąt-

pienia i rozrywającego bólu serca? 

Oni wszyscy są rodziną. Więź du-

chowa jaka nas łączy, czy z tymi, 

którzy są z nami związani więzami 

krwi, czy z osobami, które możemy 

nazwać naszymi przyjaciółmi, jest 

dana nam od Boga. Bóg w swej mą-

drości tak stworzył świat żebyśmy 

nie czuli się opuszczeni. Czy chce 

czegoś w zamian? Czy mamy  

w swej wdzięczności zaprzysiąc sie-

bie w służbie Jemu? Nie! Nie skła-

dajmy obietnic, których nie wiemy 

czy będziemy w stanie dotrzymać. 

Bądźmy wdzięczni i starajmy się 

przeżyć życie tak, abyśmy każdą 

chwilą dawali świadectwo miłości, 

miłości bliźniemu, miłości bezwa-

runkowej. Abyśmy szanowali dar 

życia, swój, naszych najbliższych. 

Trzeba żyć w zgodzie z sobą i z Bo-

giem. Szanujmy swoje życie i życie 

innych! Szanujmy swoje rodziny, 

przyjaciół! 

Rodzice często swoją nadopie-

kuńczością wywołują irytację, znie-

cierpliwienie czy zdenerwowanie. 

Rolą rodziców jest zamartwiać się  

o przyszłość swoich dzieci. Dają im 

życie, wychowują, trwają, cieszą się 

z sukcesów, przeżywają ich porażki, 

cierpią wraz z nimi w ciężkich mo-

mentach ich życia.  Z czasem role 

się odwracają. Ci, którzy opiekowali 

się nami, sami  zaczynają potrzebo-

wać troski, wsparcia i opieki.  

Dzieci niejednokrotnie dorasta-

jąc, wybierają odmienną drogę niż 

ta, na której chętnie widzieliby ich 

rodzice. Bunt jest elementem dora-

stania, wybierania własnej drogi. 

Popełnione w tej podróży w dorosłe 
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życie błędy kształtują przyszłych 

małżonków, rodziców. Na podobnej 

ścieżce życia przed nimi byli ich ro-

dzice, dziadkowie, pradziadkowie. 
 

„Jedyne, co można zrobić dla 

dzieci, to wychować je; nie można 

przeżyć za nie życia.” 
Elizabeth Taylor  

 

Tak został stworzony ten świat, 

nic nie dzieje się przypadkiem, na-

trafiamy na poszczególne sytuacje  

i osoby w tej misternie skonstruo-

wanej przestrzeni Bożej mądrości. 

Wartość rodziny jest niepodważal-

na. Rola rodziny w kształtowaniu 

osobowości dziecka jest podsta-

wową wartością. W jakiej rodzinie 

się rodzimy jest nam dane od Boga, 

w jakim momencie życia z kim bę-

dziemy dzielić to życie, jest elemen-

tem boskiego planu. Plan może ulec 

zmianie, następują nagłe zwroty ak-

cji w scenariuszu życia, ale rodzina, 

nasi najbliżsi trwają przy nas, ko-

chają, współcierpią, radują się. Za 

ten bezcenny dar, dar życia, dar ro-

dziny, miłości bliskich, dziękujmy 

każdego dnia. 

/mm/ 
 

Modlitwa o błogosławieństwo  

w życiu rodzinnym 

Boże dobry i miłosierny, pole-

camy Twojej opiece nasz dom, ro-

dzinę i wszystko, co posiadamy. Bło-

gosław nam, strzeż od złego, chroń 

w niebezpieczeństwie, zachowaj od 

nieszczęścia i umacniaj naszą 

wiarę. W smutku i cierpieniu daj 

ufną nadzieję. 

Spraw, abyśmy zawsze byli złą-

czeni z Tobą przez Chrystusa, Pana 

naszego.  

Amen. 

 

 
 

 

TEL AWIW – BETLEJEM – AIN KAREM – ŚW. GÓRA – JEROZOLIMA – SYJON – STARE MIASTO 

– MORZE MARTWE – NAZARET – KANA GALILEJSKA – JEZIORO GALILEJSKIE – AMMAN – 

MADABA – BETANIA ZA JORDANEM – RZEKA JORDAN – WADI MUSA – PETRA 
 

 
 

CENA:  

1 190 USD + 210 USD (płatne w Izraelu u lokalnego 

kontrahenta za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wraz z kosztami ich rezerwacji, opłaty wjazdowe oraz 

wizę do Jordanii, opłat miejscowych, systemu TAG)  

= 1400 USD + „kieszonkowe” 
 

CENA ZAWIERA: 

• przelot samolotem • transport komfortowym autobu-

sem na terenie Izraela (lotnicze siedzenia ) • 8 noclegów 

– hotel 3*** w pok. 2, 3 - osobowych (jedynki za do-

płatą 200 USD) 

• śniadania, obiadokolacje • ubezpieczenie KL, NNW 

oraz bagażu • opieka wykwalifikowanego przewodnika 

w j. polskim. 
 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

• dopłaty do pokoju jednoosobowego 200 USD 

• obowiązkowej opłaty za Turystyczny Fundusz Gwa-

rancyjny 13 PLN 

• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

KR z udziału w pielgrzymce (wykupienie polisy w dniu 

podpisania umowy z BP Galilea Travel ) 

• dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych  

• kosztów opcjonalnych wycieczek fakultatywnych: Je-

rozolima nocą 25 USD 

 

ZALICZKA PRZY PODPISANIU UMOWY:  

300 USD • ORGANIZATOR Galilea Travel  

Tychy 43-100 ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 

tel: 32 131 86 62 

Zapisy przyjmuje o. Ernest Ogar OFM 
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