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I czytanie: Iz 50,4-7; II czytanie: Flp 2,6-11; Ewangelia: Mt 27,11-54.

ks. Krystian Wilczyński

Niedziela Męki
Pańskiej zaprasza
nas do poznania
i przeżycia męki

Chrystusa, dlatego dłuższy wyjątek
z Ewangelii zawiera wszystkie
szczegóły, o których chciał pamiętać
i przekazać Autor. Są one dość oczy-
wiste w opisach, ale warto przyjrzeć
się im z uwagą raz jeszcze, bowiem
jesteśmy inni niż trzy lata wcześniej
i inaczej odczytamy znane nam
słowa. Zastanówmy się nad
tematem posłuszeństwa Syna
Bożego.
 Prorok Izajasz przedstawia nam
w czterech Pieśniach Cierpiącego
Sługi Jahwe swoisty dialog owego
Posłańca (w którym rozpoznajemy
Jezusa) ze swoim Ojcem. Dzisiejszy
wyjątek z jednej z tych pieśni
wprowadza nas w klimat motywacji
Jezusa. Jest nią właśnie posłu-
szeństwo Ojcu. Może zastanawiać
czy aby na pewno Bóg nie przesadził
z pomysłem o krzyżu? Czy nie dało
się inaczej doświadczyć Syna? Czy
nie mógł Go ocalić? Jaka to miłość,
która wymaga aż takiej ofiary?
 Te pytania mają swoją odpowiedź,
a jest nią wolność Syna Bożego. Bóg

Ojciec dał Mu zadanie: Pokaż ludziom jaki jesteśmy
jako Bóg. Jak bardzo się kochamy i jak bardzo chcemy
ukochać człowieka. [ostatnie zdania celowo zawierają
zamianę "my" i "ja", żeby oddać wyjątkowość Trójcy
Świętej i jedną Bożą wolę w niej]. Jezus doprowadził
to zadanie do końca, nie zostawiając wątpliwości, że
kochał w 100 %. Pokazał całą pełnię miłości Bożej,
właśnie wtedy, kiedy nikt z ludzi Go nie kochał (za
wyjątkiem Matki Najświętszej). Zrealizował całą
Ewangelię o drugim policzku, o oddaniu szaty kiedy
chcą wziąć płaszcz, o pójściu tysiąca kroków więcej
niż było trzeba (por. Mt 5,39nn). Chrystus pokazał, że
kocha płacąc najwyższą cenę, pomimo iż "swoi Go
nie przyjęli" (J 1,11). Miłość Boża jest podobna do
słońca, które świeci niezależnie czy się przed nim
chronimy, czy pozwalamy się mu ogrzać (Mt 5,45).
To właśnie odsłonił Chrystus na krzyżu.
 Dlatego w ostatniej części Psalmu 22, Jezus umęczony
będzie wysławiał imię Boga i chwalił Go w zgro-
madzeniu wiernych - bo przysiągł posłuszeństwo
i żadna przeszkoda (nawet śmierć) nie zwalnia go od
dotrzymania słowa. Kiedy już nie mógł mówić ani
działać, to co z Nim robiono było świadectwem
wierności Bogu. Jako że zrealizował swoją misję do
końca, otrzymał imię ponad wszelkie imię - pisze
św. Paweł.
 Cały opis Męki Pańskiej jest relacją Ewangelisty
z tego wydarzenia - ukazania miłości Syna do Ojca,
która nie ulega pomniejszeniu w ekstremalnych
okolicznościach. Czytajmy ją z podziwem, ale przede
wszystkim z wdzięcznością, bo nasze grzeszne
nieposłuszeństwo nie pozwala nam nawet przyjąć
słusznie należnego nam oskarżenia, a co dopiero
wyruszyć z własnymi krzyżami na drogę
ze Zbawicielem... (por. Mt 16,24).

Światło Słowa

PIELGRZYMKA DO GÓRKI KLASZTORNEJ

 W sobotni poranek pierwszego kwietnia parafianie wraz
z ks. Janem zebrali się koło Kościoła, aby wyruszyć na
autokarową pielgrzymkę do Górki Klasztornej - miej-
scowości położonej niedaleko Piły, gdzie co roku odbywa
się Misterium Męki Pańskiej. Jest to także najstarsze
w Polsce miejsce kultu Matki Bożej, która w 1079 roku
ukazała się pasterzowi. W chwili objawienia się Maryi
woda w studzience nabrała cudownych właściwości.
Znajduje się tam również Sanktuarium Maryjne wraz
z Kościołem NMP i Cudownym Obrazem Matki Bożej

Góreckiej z XVII wieku.
 W czasie naszej podróży nie zabrakło modlitwy
różańcowej, śpiewania pieśni Maryjnych, czy wspólnych
rozmów. Bardzo szybko dotarliśmy do pierwszego
przystanku naszej pielgrzymki, a mianowicie Górska
- miejsca pojmania ks. Jerzego Popiełuszki. Przejeżdżaliśmy
obok miejsca uprowadzenia błogosławionego kapłana,
w którym stoi pomnik w kształcie białego przewróconego
krzyża. Odwiedziliśmy Centrum Edukacji Młodzieży
im. ks. Jerzego Popiełuszki, w którym znajduje się jemu
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poświęcone multimedialne muzeum. Przyjrzeliśmy się
historii życia księdza, jego pracy duszpasterskiej, a wszys-
tkiemu towarzyszyły ciekawe wystawy, zdjęcia, pamiątki,
idealnie oddające jego postać.
 Po zakończonym zwiedzaniu wyruszyliśmy do celu naszej
pielgrzymki - Górki Klasztornej. Uczestniczyliśmy tam we
Mszy Świętej razem z wiernymi z różnych stron Polski,
a następnie zobaczyliśmy Misterium Męki Pańskiej,
w którym brało udział wielu aktorów. Przyglądaliśmy się
scenom między innymi z Ostatniej Wieczerzy, pojmania
w Ogrójcu, czy sądu przed Piłatem. Bardzo poruszające
były momenty biczowania, Drogi Krzyżowej i ukrzyżowa-
nia. Nie dało się przejść obok tego wszystkiego obojętnie,
sceny Męki Pańskiej skłaniały do refleksji i zadumy. Po
zakończonym misterium mieliśmy także czas wolny, aby
pójść do Kościoła, obejrzeć teren sanktuarium, czy zao-
patrzyć się w pamiątki przypominające o tym miejscu.
 Do Gdańska wróciliśmy późnym wieczorem. Dzię-
kowaliśmy Bogu za ten dobry czas, za szczęśliwą podróż
i wszystko, czego doświadczyliśmy. Nasza pielgrzymka
choć krótka, dostarczyła nam wspomnień, o których szybko
nie zapomnimy.

 Zbliżając się do Świąt Paschalnych, warto wspomnieć
o bodaj podstawowej Bożej obietnicy - obietnicy miłości,
która w tych dniach będzie kluczem do odczytania wielu
znaków: wieczerzy Jezusa z uczniami wraz z obmyciem im
nóg ("Jezus, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich
umiłował"), poświęcenia samego siebie na krzyżu ("Nikt nie
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich"), a w końcu też - przyjścia do swoich
uczniów po Zmartwychwstaniu.
 Co zatem mówi Biblia o Bożej miłości? Przede wszystkim,
w kontekście Narodu Wybranego to, że nie zależy od takich
przyziemnych względów jak liczebność populacji, ale też, że
jest nieodwołalna. Przykładowo w mowie zapisanej w Księdze
Nehemiasza czytamy o wędrówce Izraelitów: "Nawet gdy
popełnili wielkie bluźnierstwa, Ty w wielkim miłosierdziu
twoim nie opuściłeś ich na pustyni". Izrael grzeszył i odstę-
pował od Pana. W obliczu klęsk i prześladowań niektórzy
wątpili, czy rzeczywiście Bóg nadal miłuje swój lud. Dlatego
2. Księga Machabejska tłumaczy, że Bóg chce co prawda
wychować swój Naród, ale "nigdy nie cofa On swojego
miłosierdzia". O niegasnącej miłości w piękny sposób mówi
Pieśń nad Pieśniami, wskazując, że nawet "wody wielkie nie
zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki". Sam Pan Bóg
obiecuje zresztą przez usta proroka Izajasza: "Bo góry mogą
ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi
od ciebie" oraz: "Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale
z ogromną miłością Cię przygarnę".
 Pismo Święte przyrównuje też miłość Bożą do miłości matki,
która kocha syna swego łona. Bóg zapewnia z mocą
u Izajasza - "ja nie zapomnę o Tobie", a u Jeremiasza dodaje:
"Czy Efraim nie jest dla mnie drogim synem lub wybranym
dzieckiem? Muszę mu okazać miłosierdzie!". Podobnie Boga,
jako miłującego rodzica znajdujemy u proroka Ozeasza:
"Miłowałem Izraela gdy jeszcze był dzieckiem. Pociągnąłem
ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości".

Miłość Boża jest niewyczerpanym źródłem, odwiecznym,
które wciąż się odnawia. Księga Lamentacji mówi o tym
tak: "Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła.
Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność". U pro-
roka Joela znajdujemy jednak też ważną wskazówkę:
prawdziwy post, który polega na "rozdzieraniu serca, a nie
szat" i jest wołaniem o przebłaganie, może pomóc tej Bożej
miłości się rozpalić.
 Stary Testament również w innych fragmentach wiele
mówi o miłości wobec Narodu Wybranego, Izraela. Warto
wspomnieć, że jako Kościół jesteśmy dziedzicami tych
samych obietnic. Ale nie oznacza to, że Pan kocha jedynie
swój wybrany lud. Księga Powtórzonego Prawa wskazuje
bowiem, że także "miłuje cudzoziemca, udzielając mu
chleba i odzienia".
 W Nowym Testamencie mistrzem w ukazywaniu Bożej
miłości jest św. Jan. Najpierw w swojej Ewangelii
przywołuje słowa Jezusa: "Jeśli mnie kto miłuje, będzie za-
chowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyj-
dziemy do niego, i będziemy u niego przebywać". Płynie
stąd wspaniała obietnica: miłowanie Jezusa i zachowywa-
nie Jego nauki sprawi, że będziemy wraz Ojcem i Synem
uczestnikami ich miłości. Z kolei w 1. Liście św. Jana
- traktacie o Bożej miłości - czytamy m.in.: "Popatrzcie,
jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy". Apostoł
wskazuje tu na istotę: "W tym przejawia się miłość, że nie
my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał
Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy".
Tym sposobem znów wracamy do przedstawienia Krzyża
jako znaku największej Bożej miłości. Konkluzja św. Jana
też jest bardzo prosta, choć zarazem wymagająca: "Jeśli
Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie
miłować". Czy mijający Wielki Post przybliżył nas do takiej
właśnie odpowiedzi na Bożą miłość?



ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 Spowiedź w poniedziałek, wtorek i środę w godz. 7.00 - 7.30 oraz 18.00 - 19.00. W czwartek rozpoczynają
się obchody Świąt Paschalnych, dlatego przystąpmy do sakramentu pokuty przed tym dniem. Dodatkowa spowiedź
dla przyjeżdżających z zagranicy w piątek w godz. 21.00-23.00.

Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej, 13 kwietnia 2017 r.

- godz. 18.30 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej zakończona przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do
 Ołtarza Adoracji tzw. ciemnicy; cicha modlitwa adoracyjna; godz. 23.00 - zakończenie adoracji

Wielki Piątek, 14 kwietnia 2017 r.

- godz. 8.00 - Jutrznia, czyli poranna modlitwa Kościoła i rozpoczęcie całodziennej adoracji Najświętszego
Sakramentu
- 12.00 - adoracja dzieci prowadzona przez scholkę
- 15.00 - DROGA KRZYŻOWA
- 18.00 - rozpoczęcie nowenny do Bożego Miłosierdzia
- 18.30 - Liturgia Męki Pańskiej zakończona przeniesieniem Najświętszego Sakramentu
               do Grobu Pańskiego, adoracja do 23.00
- 21.00 - GORZKIE ŻALE
- 22.00 - 23.00 - adorację przy Grobie Pańskim prowadzi młodzież
    W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych, aż do celebracji Wigilii Paschalnej. Ofiary składane przy krzyżu
przeznaczone są na utrzymanie Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie oraz innych miejsc
świętych w Ziemi Świętej.

Wielka Sobota, 15 kwietnia 2017 r.

- godz. 8.00 - Jutrznia, czyli poranna modlitwa Kościoła i rozpoczęcie całodziennej adoracji Najśw. Sakramentu
- święcenie pokarmów o godz. 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00 na placu między kościołem, a domem parafialnym,
- godz. 19.30 - nowenna do Bożego Miłosierdzia
- godz. 20.00 - MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ (przynosimy ze sobą świece)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 16 kwietnia 2017 r.

MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA o godzinie 6.00, kolejne Msze św. o godz. 10.00, 12.00 i 18.30

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 17 kwietnia 2017 r.

- Msze św. jak w niedziele (8.00, 10.00, 12.00 i 18.30)

WIELKI CZWARTEK
20.00 - 23.00   Semper Fidelis

WIELKI PIĄTEK
  8.00 - 12.00   Żywy Różaniec
12.00 - 13.00   Dzieci + scholka
13.00 - 18.00   Służba Liturgiczna
20.00 - 23.00   Ucho Igielne i Oaza

Adoracja wspólnot parafialnych - TRIDUUM PASCHALNE

WIELKA SOBOTA
  8.00 - 12.00   Rada Parafialna
12.00 - 16.00   Wieczernik
16.00 - 20.00   Żywy Różaniec
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

"Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę"

Kochani!
Na progu Wielkiego Tygodnia zwracamy się z prośbą
o włączenie się w akcję "Słudzy Pana. Kapłani proszą
o modlitwę".
 W Wielki Czwartek, kiedy wspominać będziemy pamiątkę
ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, będziemy mieli
niecodzienną okazję, aby do życzeń dla księży, dodać
nieoceniony dar modlitwy.
 Po Liturgii w tym dniu będzie można wziąć specjalnie
przygotowane "wizytówki", na których widnieje imię
księdza, rok jego święceń oraz intencja (ta sama dla
wszystkich księży). Osoba która weźmie intencję
zobowiązuje się do modlitwy za danego księdza przez

WIELKI CZWARTEK' 2017

kolejne 30 dni.  Wedle uznania można ten czas wydłużyć
lub przekazać modlitwę innej osobie.
 Do modlitwy można dołączyć ofiarowanie za kapłana
Eucharystii lub postu. Jest to nie tylko dar, ale i wielka
łaska, gdyż wielu księży odwdzięcza się tym samym.

W swojej codziennej modlitwie pamiętajmy również
o kapłanach posługujących w naszej parafii
- o ks. Janie i ks. Piotrze.

Módlmy się za siebie nawzajem!
Zapraszamy i odwagi!

"Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę,
Mnie przyjmuje" (J 13,20)

Wielki Poniedziałek, 10 kwietnia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - wolna intencja
Wielki Wtorek, 11 kwietnia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + z rodziny Reducha
Wielka Środa, 12 kwietnia; 7.30 + Czesław w 20. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron; 18.00  + Felicja Barczewska
Wielki Czwartek, 13 kwietnia; 18.30 + Hieronim w 2. rocznicę śmierci
Wielki Piątek, 14 kwietnia; 15.00 - Droga Krzyżowa; 18.30 - Liturgia Męki Pańskiej
Wigilia Paschalna, 15 kwietnia; 20.00 - wolna intencja
Niedziela Wielkanocna, 16 kwietnia; 6.00- w intencji Weroniki z okazji 22. urodzin z prośbą o zdrowie, pomyślne
ukończenie studiów, dary Ducha Świętego; 10.00 + rodzice Helena i Piotr Rogal, dziadkowie z obu stron;
12.00 + Franciszek (22. rocznica śmierci) i Stefania (6. rocznica śmierci) Blum; 18.30 - dziękczynna z okazji
42. rocznicy ślubu Genowefy i Leszka, z prośbą o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego na dalsze lata

1. Dzieci rozpoczynają rekolekcje wielkopostne dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 12.00. Spotkania rekolekcyjne dla
dzieci w poniedziałek, wtorek i środę. Plan rekolekcji na naszej stronie internetowej.
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.30.
3. Spotkanie oazy młodzieżowej w poniedziałek o godz. 17.00.
4. Katecheza biblijna dla dorosłych w poniedziałek o 18.40.
5. Spotkanie modlitewno-formacyjne prowadzone przez wspólnotę "Wieczernik" we wtorek o godz. 19.00
w domu parafialnym. Zapraszamy młodzież pracująca oraz dorosłych parafian.
6. Spowiedź przedświąteczna w poniedziałek, wtorek i środę w godz. 7.00 - 7.30 oraz 18.00 - 19.00. W czwartek
rozpoczynają się obchody Świąt Paschalnych, dlatego przystąpmy do sakramentu pokuty przed tym dniem. Dodatkowa
spowiedź dla przyjeżdżających z zagranicy w piątek w godz. 21.00-23.00.
7. Do robienia ciemnicy oraz grobu zapraszamy w środę o godz. 19.00.
8. Program uroczystości Świętego Triduum Paschalnego na stronie 3.
9. Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpocznie się w Wielki Piątek
o godz. 18.00. W Wielką Sobotę również pół godziny przed wieczorną liturgią, a w niedzielę i poniedziałek po sumie
parafialnej.
10. Przedstawiciele rady parafialnej zbierają dzisiaj do puszek ofiary na przedświąteczne wsparcie uboższych rodzin
i osób z naszej parafii. Przy św. Antonim jest też wystawiony kosz, do którego można do dzisiaj przynosić produkty
żywnościowe.
11. Skarbonki Caritas na jałmużnę wielkopostną można dzisiaj przynieść do kościoła i złożyć do wystawionego obok
chrzcielnicy kosza. Ofiary te przeznaczone będą dla osób potrzebujących i biednych.
12. Do skrzynek "Ofiary na kwiaty" można składać ofiary na kwiaty do Bożego grobu.
13. Ofiary składane przy okazji nabywania palemek przeznaczone będą na działania duszpasterskie z młodzieżą
w naszej parafii.
14. Za tydzień, w I-szy dzień Świąt, taca przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne.
15. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w czwartek o godz. 8.00.
16. Szkoła Podstawowa nr 69 zaprasza na wykład japońskiego profesora, który opowie na czym polega "bieganie
z uśmiechem" i jakie są korzyści z takich treningów. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 10 kwietnia o godz. 17.00
w sali gimnastycznej naszej szkoły. Wykład tłumaczony będzie na język polski, wstęp bezpłatny.


