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MOC SŁOWA
Niedziela Palmowa – 1 kwietnia 2012
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa we-

dług świętego Marka
Mk 15, 1-39

Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze 
starszymi i uczonymi w Piśmie i cała 

Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa 
związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. 
Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? 
Odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem. Arcykapłani 
zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go 
zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy 
Cię oskarżają? Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, 
tak że Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwy-
czaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. 
A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z 
buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabój-
stwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, 
co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli 
chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego? 

Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go 
przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, 
żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie 
ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z Tym, które-
go nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli 
mu krzykiem: Ukrzyżuj Go! Piłat odparł: Co więc 
złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: 
Ukrzyżuj Go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, 
uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować 
i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili 
Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i 
zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplót-
łszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli 
Go pozdrawiać: Witaj, królu żydowski! Przy tym 
bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przy-
klękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, 
zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne 
Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go 
ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z 
Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z 
pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. 
Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy 
Miejsce Czaszki. Tam dawali Mu wino zaprawione 
mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzie-
lili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co 
który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go 
ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, 
tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzy-
żowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, 
drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się 

słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczo-
ny. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, 
potrząsali głowami, mówiąc: Ej, Ty, który burzysz 
przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, 
zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podob-
nie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili 
między sobą i mówili: Innych wybawiał, siebie nie 
może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz 
zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli 
Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. A gdy 
nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię 
aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej 
Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama 
sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, cze-
muś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, 
słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł 
i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i 
dawał Mu pić mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, 
czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. Lecz 
Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry 
na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że 
w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten 
człowiek był Synem Bożym.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
– 8 kwietnia 2012
J 20,1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego 
Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z 
grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 
grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, 
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem 
także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, 
która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płót-
nami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, 
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które 
mówi, że On ma powstać z martwych.
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KALENDARZ LITURGICZNY

MOC SŁOWA SEKWENCJA WIELKANOCNA
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

NIEDZIELA PALMOWA, 1 kwietnia 2012
Słowo Boże: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Męka Pańska 
wg św. Marka
Początek Wielkiego Tygodnia
Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta
Światowy Dzień Młodzieży

PONIEDZIAŁEK WIELKIEGO TYGODNIA, 
2 kwietnia 2012
Słowo Boże: Iz 42,1-7; J 12,1-11
VII rocznica odejścia do Domu Ojca bł. Jana Pawła II
 
WTOREK WIELKIEGO TYGODNIA, 3 kwietnia 2012
Słowo Boże: Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38

ŚRODA WIELKIEGO TYGODNIA, 4 kwietnia 2012
Słowo Boże: Iz 50,4-9; Mt 26,14-25

WIELKI CZWARTEK, 5 kwietnia 2012 
Słowo Boże: Wj 12,1-8.11-14; 1Kor 11,23-26; J 13,1-15
Przed południem Biskup Ełcki celebruje z kapłanami 
diecezji Mszę św. Krzyżma z poświęceniem olejów 
używanych do sprawowania sakramentów św.
Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00 rozpo-
czyna się Święte Triduum Paschalne.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 6 kwietnia 2012
Słowo Boże: Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16.5,7-9; J 
18,1-19,42
Dzisiaj Kościół nie sprawuje Eucharystii. Udziela się 
Komunii św. wiernym uczestniczącym w Liturgii 
Męki Pańskiej.
Jest to dzień pokuty, a więc obowiązuje wszystkich 
post ścisły.
Początek Nowenny przed Uroczystością Bożego 
Miłosierdzia.

WIELKA SOBOTA WIGILIA PASCHALNA, 
7 kwietnia 2012
Wieczorna, a właściwie nocna liturgia rozpoczyna 
się Liturgią Światła: poświęcenie ognia i paschału, 
śpiew orędzia wielkanocnego; Liturgia Słowa; Li-
turgia Chrzcielna – poświęcenie wody i odnowie-
nie przyrzeczeń chrzcielnych; Liturgia Eucharystii. 

Początek godzina 21.00.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIE-
GO, 
8 kwietnia 2012
Słowo Boże: Dz 10,34.37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9
Rozpoczyna się Okres Wielkanocny
Nowenna przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 9 kwietnia 2012
Słowo Boże: Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15
Nowenna przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia

WTOREK WIELKANOCNY, 10 kwietnia 2012
Słowo Boże: Dz 2,36-41; J 20,11-18
Nowenna przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia
2. rocznica Katastrofy Smoleńskiej – modlitwa za 
tych, którzy w niej zginęli.

ŚRODA WIELKANOCNA, 11 kwietnia 2012
Słowo Boże: Dz 3,1-10; Łk 24,13-35
Nowenna przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia

CZWARTEK WIELKANOCNY, 12 kwietnia 2012
Słowo Boże: Dz 3,11-26; Łk 24,35-48
Nowenna przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia

PIĄTEK WIELKANOCNY, 13 kwietnia 2012
Słowo Boże: Dz 4,1-12; J 21,1-14
Nowenna przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia
Światowy Dzień Pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej
Nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych 
z racji oktawy wielkanocnej

SOBOTA WIELKANOCNA, 14 kwietnia 2012
Słowo Boże: Dz 4,13-21; Mk 16,9-15
Nowenna przed Uroczystością Bożego Miłosier-
dzia

NIEDZIELA II WIALKANOCNA, 15 kwietnia 2012 
Uroczystość Miłosierdzia Bożego
Słowo Boże: Dz 4,32-35; 1J 5,1-6; J 20,19-31
Dzisiaj Międzynarodowe Święto Caritas
Taca na duszpasterstwo charytatywne
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Triduum Paschalne
– jedno wielkie święto zwycięstwa życia nad śmiercią

Okres Wielkiego Postu ma za zadanie przy-
gotować chrześcijan na przeżywanie Świąt 
Wielkanocnych. Wielu uczestniczyło w na-

bożeństwach wielkopostnych. Wielu też podej-
mowało specjalne postanowienia, by okres ten 
przyniósł większe owoce w ich życiu, będąc tym 
samym źródłem dodatkowej radości z nadcho-
dzących świąt. Kiedy jednak zapytamy zwykłego 
zja-dacza chleba, o jakie święta chodzi, wchodząc 
nieco w szczegóły, możemy być nieraz zdziwieni 
z niepełnej znajomości treści tych świąt. Stąd nigdy 
nie jest za mało mówić o ich istocie i przesłaniu, 
nie szczędząc pióra czy klawiatury kompute-ra, 
nawet jeśli czynimy to każdego roku. 

Kościół w swych oficjalnych wypowiedziach 
mόwi o nich: „największe misteria ludzkiego odku-
pienia”, „święto świąt”, „uro-czystość uroczystości”, 
„Wielka Niedziela”, „Triduum Paschalne”, „kulmi-
nacja życia liturgicznego”, „największe misteria 
ludzkiego odkupienia”. Wszystkie te nazwy wy-
rażają ich istotę: chodzi o coś najważniejszego w 
Chrześcijaństwie, o coś, co stanowi fundament, 
bez ktόrego wszystko inne traci swόj sens. Są to 
święta celebracji męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa, celebracji wydarzeń, ktόre zmieniły bieg 
całej ludzkości i otworzyły perspektywę tworzenia 
nowej cywilizacji (miłości), niespotykanej dotych-
czas w historii, bez względu na to, czy ktoś w to 
wierzy czy nie. Ich treść jest tak bogata, że trzeba 
je rozpatrywać w wielu aspektach; a ponadto, ze 
względu na to, iż zostały dokonane w ludzkiej 
historii przez Boga, ktόry stał się „jednym z nas”, 
podlega logicznej kolejności wydarzeń, w jakich 
miały miejsce, rozciągając się na trzy kolejne dni: 
czwartek, piątek i sobotę. 

Mimo tej rozpiętości w trzech dniach, Kościόł 
jednak woli je brać pod wspόlny mianownik, 
nazywając je jednym wielkim świętem: Triduum 
Paschalnym. „Triduum”, z łaciny, znaczy „trzy dni”, 
ponieważ mowa o wy-darzeniach zbawczych 
Chrystusa mających miejsce w ciągu trzech dni 
(Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, 
a właściwie Wigilia Paschalna); „paschalne”, po-
nieważ ich istota wyraża się w tym, co nazywa się 
„Paschą” Chrystusa, tj. ofiarą Jego męki i śmierci na 
krzyżu, ktόra dopełniona w Jego zmartwychwsta-

niu przynosi ludzkości rzeczywiste wyzwolenie 
z grzechu i śmierci (zbawienie) oraz nadzieję życia 
wiecznego. 

– Wielki Czwartek, jest dniem ustanowienia 
Eucharystii a zarazem Sakramentu Kapłaństwa, 
ktόry tę Eucharystię sprawia,

– Wielki Piątek, jest dniem przeżywania męki 
i śmierci Chrystusa na krzyżu,

– Wielka Sobota, jest dniem ciszy i spoczywa-
nia Jezusa w grobie, zapowiadając wielką Wigilię 
Paschalną Zmartwychwsta-nia Pańskiego, ktόra 
ma miejsce z soboty na niedzielę i jest nazywana 
Wielką Nocą, stąd też się wzięła inna polska nazwa 
Świąt Pachalnych: Święta Wielkanocne.

Nic też dziwnego, że uroczystości podczas 
Triduum Paschalnego odbywają się wieczorem, 
co według liturgicznej popraw-ności powinno 
następować po zapadnięciu zmroku. Wszystkie 
celebrowane w niej ryty starają się oddać prawdę 
poszcze-gólnych dni, oddając atmosferę samych 
wydarzeń, ktόre miały miejsce za sprawą Chry-
stusa.

Triduum Paschalne rozpoczyna wieczorna 
liturgia Wielkiego Czwartku, ktόra mόwi o usta-
nowieniu Najświętszego Sakra-mentu Eucharystii, 
jako znaku Bożej miłości. Zarόwno czytania jak 
i obrzędy tego dnia podkreślają służebną postawę 
Chrystusa, ktόry przepasuje się prześcieradłem 
i myje uczniom nogi, każąc im w tym naśladować 
siebie. W relacji trzech Ewangelistόw (Mateusza, 
Marka i Łukasza, tzw. Ewangelie synoptyczne) 
to była właśnie żydowska uczta paschalna, ktόrą 
Jezus spożył ze swymi uczniami w przeddzień 
swej męki. Podczas niej ustanowił swόj wieczny 
testament: Najświętszy Sakrament swej obecności: 
Eucharystię.

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku liturgicz-
nym, w ktόrym nie celebruje się Mszy Świętej, jako 
że tego dnia Jezus – Baranek Paschalny – umierał 
na krzyżu za nasze grzechy, po czym został złożony 
w grobie. Te wydarzenia są też celebrowane pod-
czas liturgii. Bardzo skromna oprawa, obnażony 
ołtarz oraz kolor czerwony szat liturgicznych mają 
podkreślać jego pełen powagi i zadumy charakter. 
Po Modlitwie Powszechnej, jest czytana Męka Pań-
ska (z Jana, 18-19) i adorowany Krzyż, na ktόrym 
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umierał nasz Zbawiciel. Po czym następuje już 
tylko rozdanie Komunii Świętej i przeniesienie 
Najświęt-szego Sakramentu okrytego welonem do 
specjalnego miejsca w Kościele zwanego Grobem 
Pańskim.

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie 
Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa, 
a także Jego zstąpienie do otchłani. W otchłani, jak 
nam każe wierzyć Kościόł zgodnie z tradycją, Je-
zus ogłasza wieść o pokonaniu śmierci wszystkim 
zmarłym przed wiekami. W godzinach porannych 
zaleca się sprawowanie Godziny Czytań i Jutrzni 
(modlitw brewiarzowych Psalmami) z udziałem 
ludu. W atmosferze zadumy, modlitwy i postu 
Kościόł oczekuje w ten sposόb na Zmartwych-
wstanie Chrystusa celebrowane podczas liturgii 
Wigilii Wielkiej Nocy, ktόra następuje po zapad-
nięciu zmierzchu.

Wigilia Paschalna jest długim oczekiwaniem na 
Zmartwychwstanie Chrystusa. Towarzyszy jej:

– liturgia światła, ktόra wyraża czuwanie wier-
nych na modlitwie w oczekiwaniu na zbawcze 
wydarzenia;

– czytanie licznych długich fragmentόw Pisma 
Świętego, głόwnie ze Starego Testamentu, wraz 
ze śpiewaniem Psalmόw, ktόre mają za zadanie 
wprowadzić w atmosferę potężnego działania Bo-
żego w historii ludzkości, od stworzenia świata, a w 
nim człowieka, poprzez przymierze z Abrahamem, 
cudowną interwencję zbawczą w stosunku do 
Izraela nad Morzem Czerwonym, zapowiedź no-
wego, trwałego Przymierza zawartego w sercach 
ludzkich; wszystko, co się spełniło w ofierze Jezusa 
Chrystusa i do czego mamy przystęp w sakra-
mencie chrztu (czytanie z Nowego Testamentu); 
wreszcie uroczyste Alleluja i Ewangelia zapowiada 
długo oczekiwane Zmartwychwstanie Chrystusa; 
po niej następuje:

– liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzciel-
nych na znak potwierdzenia przez uczestnikόw 
przyjętego planu Bożego; 

– liturgia eucharystyczna, która wieńczy dzieło 
zbawienia Jezusa Chrystusa.

Ponieważ całość wydarzeń paschalnych doko-
nuje się podczas tej liturgii Wielkiej Nocy, Kościόł 
poleca, by zaraz po jej zakończeniu odbyła się 
uroczysta Procesja Rezurekcyjna (z łac. resurrectus 
– zmartwychwstały), mająca za zadanie obwieścić 
światu fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Mocna jeszcze tradycja przedsoborowa (chodzi 
o Sobόr Watykański II, 1962-1965) stawia tę pro-
cesję na początku celebracji Zmartwychwstania 
Pańskiego w niedzielny poranek wielkanocny. Jed-
nak niedzielna celebracja jest już praktycznie tylko 
ciągłą kontynuacją obwieszczania przez Kościόł 
dzieła zmartwychwstania Chrystusa, Jego zwy-
cięstwa nad śmiercią i grzechem, ktόre dokonało 
się poprzedniej nocy.

Chryste, 
Synu Boga Żywego!
Jesteśmy tutaj, my, Twój Kościół: Ciało z Twojego 

Ciała i z Twojej Krwi – jesteśmy tutaj, czuwamy.
Dzisiaj jesteśmy tu znowu. Czuwamy, ażeby 

uprzedzić te niewiasty, które „bardzo rano” przy-
będą do grobu, niosąc z sobą „przygotowane won-
ności”, aby namaścić Twe ciało złożone do grobu 
przedwczoraj (Łk 24, 1). Czuwamy, aby być przy 
Twym grobie, zanim przybędzie tu Piotr, sprowa-
dzony słowami trzech niewiast – zanim przybędzie 
Piotr, i „schyliwszy się nad grobem, zobaczy same 
tylko płótna”. I wróci do Apostołów, „dziwiąc się 
temu, co się stało” (Łk 24, 12).

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? 
Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie 
sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei; Syn 
Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i 
ukrzyżowany, lecz dnia trzeciego zmartwychwsta-
nie” (Łk 24, 5-7)... Dlatego czuwamy. Chcemy uprze-
dzić Niewiasty i Apostołów... Chcemy być z Tobą 
– my, Twój Kościół, ciało z Twojego ciała i z Twojej 
krwi przelanej na Krzyżu. Jesteśmy Twoim Ciałem 
– i jesteśmy Twoim Ludem. Jest nas wielu. 

Zmartwychwstały Chrystus – Zwycięzcą śmierci
Wielbimy dziś Chrystusa – Żertwę paschal-

ną – jako Zwy-cięzcę śmierci. I wielbimy dziś tę 
Moc, która sprawiła zwy-cięstwo nad śmiercią 
i dopełniła Ewangelię Chrystusowych czynów 
i słów ostatecznym świadectwem życia! I wielbimy 
dziś Ducha Świętego, z którego się począł w łonie 
Dziewicy, którego mocą namaszczony przeszedł 
przez mękę, śmierć i zstąpienie do piekieł, którego 
mocą żyje, i śmierć Mu więcej panować nie będzie! 
(por. Rz 6, 9)... Chrystus Zmartwychwstały przejdzie 
przez drzwi zamknięte do Wieczernika, w którym 
zgromadzeni są Apostołowie, stanie pośrodku nich 
i powie: „Pokój wam!... Weźmijcie Ducha Święte-
go” (J 20, 21-22). W tych słowach, w tym Boskim 
tchnieniu, otworzy nowy czas: czas Zesłania Ducha 
Świętego, czas narodzin Kościoła. Jest to czas Pięć-
dziesiątnicy, już w całej pełni wpisany w dzisiejsze 
święto Paschy i w nim zakorzeniony.

Niech zwyciężają myśli pokoju. I niech zwy-
cięża szacunek dla życia. Wielkanoc niesie z sobą 
orędzie życia wyzwolonego od śmierci, życia 
ocalonego od śmierci. Niech zwyciężają myśli 
i programy ocalenia od śmierci życia ludzkiego 
– a nie programy, które widzą postęp człowieka 
w prawie zadawania śmierci życiu, które zaledwie 
się poczęło.

Z rozważań bł. Jana Pawła II
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PORZĄDEK  TRIDUUM  PASCHALNEGO  
W  NASZEJ  PARAFII

WIELKI CZWARTEK
Godz. 19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej – dziękczynienie 
za dar Eucharystii i Kapłaństwa (tego wieczoru 
szczególnie módlmy się za kapłanów). Po hymnie 
„Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i or-
gany, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament 
zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji, tzw. 
Ciemnicy, upamiętniającej pojmanie w Ogrójcu.
Adoracja w Ciemnicy – dziękczynienie za dar Eu-
charystii i Kapłaństwa do godz. 24.00. Zachęcamy 
do modlitwy adoracyjnej według porządku:
21.00-22.00 Wspólnoty Wieczernikowe;
22.00-22.30 Wspólnota Intronizacji Chrystusa Króla;
22.30-23.00 Wspólnota Nieustającego Różańca;
23.00-23.30 Akcja Katolicka;
23.30-24.00 Młodzież ZSO i ZSR.
Okazja skorzystania z sakramentu pokuty i pojed-
nania od 22.00 do północy.

WIELKI PIĄTEK 
– dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela. 
W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, jest to 
dzień smutku i żałoby, stąd zachowujemy post 
ścisły.
Godz. 7.00 Jutrznia – modlitwa poranna Kościoła.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mając od 
rana czas mogą przyjść i w ten sposób rozpocząć 
ten niezwykły dzień.
Zapraszamy na adorację dzieci:
Godz. 10.00-10.30 kl. VI
Godz. 10.30-11.00 kl. V
Godz. 11.00-11.30 kl. IV
Godz. 11.30-12.00 kl. III
Godz. 12.00-12.30 kl. I i II
Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego – go-
dzina śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, zdroje 
łask płyną wówczas od Boga, warto na ten moment 
zatrzymać się na modlitwę Koronką do Bożego Miło-
sierdzia, w świątyni będzie wspólnie odmawiana.
Godz. 18.00 - Droga Krzyżowa.
Godz. 19.00 - Liturgia Wielkiego Piątku:
Słowo Boże, Adoracja Krzyża, Komunia Święta
i Procesja przeniesienia Najśw. Sakramentu do Bo-
żego Grobu. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
do północy.
Zapraszamy do modlitwy adoracyjnej naszych 
Parafian z poszczególnych ulic:
21.00-21.30 – ul. 22 Lipca i Mickiewicza i przyległe
21.30-22.00 – ul. Łąkowa
22.00-22.30 – ul. Zawadzkiego
22.30-23.00 – ul. Emilii Plater
23.00-23.30 – ul. Parkowa
23.30-24.00 – ul. Konarskiego

Okazja do sakramentu pokuty i pojednania od 
21.30 do północy.

WIELKA SOBOTA 
est dniem adoracji Najświętszego Sakramentu 
w Grobie Pańskim.
Godz. 7.00 – Jutrznia – zapraszamy na wspólną 
modlitwę Kościoła. Warto i w tym dniu zacho-
wać post tzw. paschalny, powstrzymując się od 
pokarmów mięsnych aż do radosnego poranka 
wielkanocnego.
Przed południem zapraszamy na adorację Mło-
dzież Gimnazjum:
9.00-9.30 klasy I
9.30-10.00 kl. II
Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od 
godz. 12.00 co pół godziny do 15.00.
W kościele w Żegarach poświęcenie pokarmów 
o 16.00, a o 16.30 w W. Czwartek, W. Piątek i W. 
Sobotę – liturgia w jęz. litewskim; w Krasnowie 
poświęcenie pokarmów o g. 15.30.

WIGILIA PASCHALNA – godz. 19.00
– uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia
oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Rozpocznie 
się na zewnątrz świątyni poświęceniem ognia, 
zapaleniem paschału i uroczystym wniesieniem 
światła do kościoła. Zabrzmi uroczysty śpiew „Exul-
tet” – hymnu pochwalnego Chrystusa – Światło 
Świata. Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna z po-
święceniem wody i odnowieniem przyrzeczeń 
Chrztu, Liturgia Eucharystii to dalsze elementy 
Wigilii Paschalnej (koniecznie przynosimy ze sobą 
świece paschalne).
Aby całe Święte Truduum Paschalne otrzymało 
uroczystą oprawę, zachęcamy do licznego udziału 
wszystkich Parafian. Należy na liturgię przynieść
świece i naczynie na wodę święconą. Po liturgii 
Wigilii Paschalnej nie będzie już adoracji nocnej, 
trzeba bowiem posprzątać kościół i przygotować 
do porannej rezurekcji. Uroczystą Mszę Świętą 
Zmartwychwstania rozpoczniemy procesją rezu-
rekcyjną o godz. 6.00. Bazylika będzie otwarta od 
g. 5.00. Aktywnych uczestników procesji prosimy 
o przygotowanie: sztandarów, chorągwi, feretro-
nów.  Dziewczynki zapraszamy do sypania kwia-
tów, młodzież do niesienia poduszek i wstążek.
Liczymy na obecność naszej orkiestry.
Porządek dalszy Mszy św. w Niedzielę Zmartwych-
wstania: godz. 8.00 – w języku litewskim, 10.00 
– z Sakramentem Chrztu Świętego, 11.30 i 17.30. 
Będzie również Msza św. z Sakramentem Małżeń-
stwa o 15.00.
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Poszukać 
Jezusa

MSZA ŚWIĘTA
świadomie przeżywana   

   W Wielkim Poście częściej spoglądaliśmy na 
Jezusa wiszącego na krzyżu, cierpiącego, „Męża 
boleści”, który „będzie konał aż do końca świata”. 
Ten, którego znak śmierci stał się znakiem naszej 
wiary, wciąż przedstawia nam najbardziej niepo-
pularną propozycję: „Jeśli kto chce iść za mną, 
niech się zaprze samego siebie niech weźmie 
swój krzyż i niech mnie naśla-duje”. Dzisiaj każ-
dy szuka ludzi, którzy by pomogli wyleczyć się 
z krzyża. Jeszcze raz sięgnij-my pamięcią wstecz 
i wspomnijmy wydarzenia Wielkiego tygodnia 
po to, by zapytać siebie jak to się dzieje, że czło-
wiek pastwi się nad swoim stwórcą? Dlaczego tak 
jest, że Go bije i skazuje na śmierć? Śmierć jednak 
się przeraziła, zobaczyła Kogoś, Kogo nie może 
zniszczyć. Chrystus umierając śmierć zwyciężył, 
zabrał jej oścień. Od tej chwili władzę nad nami 
przej-muje Bóg zmartwychwstały, Władca Życia 
i Śmierci, który zawiera przymierze na Golgocie, 
na spękanej skale. Po wielekroć nasze serca są 
tak samo spękane, pełne bólu niezrozumienia, 
zgryzoty i piekła dnia codziennego. Ale idąc do 
grobu wiele razy zadajemy sobie pytanie: Kto 
nam usunie kamień? Kamień, który z czasem 
staje się tak wielki, że nie można zobaczyć Zmar-
twychwstałego. Piekło pozostanie piekłem, grób 
grobem jeżeli wraz z niewiastami nie udamy się 
w ten poranek Wielkanocny by poszukać Jezusa, 
by przekonać się, że o dziwo grób jest pusty, 
nie ma Chrystusa – Zmartwychwstał, jest tylko 
odzież i chusty.

Wiara poucza nas, że Bóg, który stworzył 
świat i nim rządzi, ma wpływ na życie czło-wieka 
i narodów. Bóg, który jest absolutną mądrością 
i mylić się nie może; który jest wszechmocą i nic 
nie może Mu się przeciwstawić; który jest ab-
solutną miłością i nie może spowodo-wać zła 
– ten Bóg chce dla nas najwyższego dobra, chce 
nas zbawić na drogach naszego życia. Dlatego 
wciąż potwierdza swoją miłość licznymi cudami 
i znakami. Ciągle pragnie emano-wać swoją ła-
ską. Przekonujemy się o tym wciąż na nowo. 

(fragment listu ks. Zygmunta Rutkowskiego
SAC na Wielkanoc 1998 r.)

Część 2: 
Akt pokuty i Kyrie
Stale zdarza się, że zaniedbujemy dobro 

i świadomie ranimy innych. Słowo „przepra-
szam” z trudem przechodzi nam przez gar-
dło. Ale gdy zdobywamy się na nie, czujemy, 
jak kamień spada nam z serca. Bóg chce, 
byśmy odnosili się do siebie nawzajem życz-
liwie i z miłością. A Jezus, Jego Syn, dał nam 
przykład, jak powinniśmy żyć. Swoim złym 
zachowaniem ranimy nie tylko naszych bli-
skich, ale też Boga. Na początku Mszy Świętej 
przyznajemy się zatem do swoich niedociąg-
nięć, byśmy mogli znowu zbliżyć się do Boga 
i z czystym sumieniem brać udział w Eucha-
rystii. Wyrazem naszej skruchy i pokory jest 
postawa stojąca. Spowiedź powszechną, jak 
nazywamy ten obrzęd Mszy Świętej, odma-
wiają wszyscy zebrani. Zaczyna się od słów: 
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu 
i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem 
myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem...” 
Następnie kapłan prosi Boga o przebacze-
nie grzechów. Mówi: „Niech się zmiłuje nad 
nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy 
nam nasze grzechy doprowadzi nas do życia 
wiecznego”. Wierni odpowiadają: „Amen”. Te-
raz następują błagalne i zarazem pochwalne 
wezwania „Kyrie eleison”, które świadczą, że 
wierni wierzą w obecność Chrystusa pośród 
nich jako Zbawcy. Wezwania te odmawia 
albo śpiewa cała wspólnota wiernych, albo 
wykonuje je chór. Oryginalny tekst grecki 
brzmi: „Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie 
eleison”. W przekładzie polskim: „Panie, zmi-
łuj się nad nami; Chryste, zmiłuj się nad nami; 
Panie, zmiłuj się nad nami”.

Czy wiadomo...
...skąd pochodzi wezwanie „Kyrie elei-

son”?
W czasach przedchrześcijańskich tym 

wezwaniem czy zawołaniem lud sławił cesa-
rza albo Boga. Chrześcijanie przejęli to we-
zwanie i odnieśli do Chrystusa.

...dlaczego wierni przy wyznaniu grze-
chów uderzają się trzykrotnie w pierś?

Czynią to przy słowach „moja wina, moja 
wina, moja bardzo wielka wina”. W ten spo-
sób wyraźnie wskazują: to ja zrobiłem coś 
złego. Każdy wskazuje na siebie, a nie na 
innego.
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Piotr Mozyro, ks. Andrzej Stokłosa, ks. Bernardas Augaitis.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą 
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sa-
kramentu małżeństwa.

Ofiarodawcy na remont

Sakrament Chrztu Świętego:  
25/03/2012 Jakub Majewski

Zapowiedzi przedślubne:
– Paweł Ołów, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza 

i Magdalena Gaca, panna, Warszawa, Parafia Naj-
czystszego Serca Maryi.

Odeszli do wieczności:
 Melania Zieniel, Sejny (l. 80) zm. 11/03/2012
 Henryk Żukowski, Sejny (l. 80) zm. 15/03/2012
 Józef Winikajtis, Klejwy (l. 89) zm. 16/03/2012
 Regina Andrejczyk, Posejanka (l. 86) zm. 16/03/2012
 Irena Kozłowska, Sejny (l. 87) zm. 16/03/2012
 Wacława Sapieha, Sejny (l. 70) zm. 19/03/2012

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, któ-
rzy dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego (plebanii). Ofiary złożyło 
1582 rodziny na sumę 117 825 zł. W tej liczbie 
są również ofiarodawcy kolędowi. Będziemy 
umieszczali sukcesywnie listę ofiarodawców.

Ludorf Krzysztof Anna,Sejny, Wojska Polskiego 
Buraczewscy Marcin Sylwia,Sejny, W. Polskiego 
Łatwis Jerzy Danuta,Klejwy 
Buraczewscy Antoni Biruta,Klejwy 
Boraczewscy Gedymin Aniela,Klejwy 
Kuklewicz Witold Anna,Klejwy 
Luto Stanisław Jadwiga,Olszanka 
Radzewicz Lucjan Henryka,Olszanka 
Gibas Rafał Lidia,Olszanka 
Jastrzębscy Jerzy Teresa,Olszanka 
Anuszkiewicz Wojciech Barbara,Świackie 
Mroczkowscy Mirosław Marianna,Świackie 
Milewscy Marian Marianna,Zaruby 
Milewscy Tomasz Aneta,Zaruby 
Siemianis Stanisław Lucyna,Zaruby
Buchowscy Piotr Salomea,Zaruby 

Połuboczek Krzysztof Katarzyna,Zaruby 
Miszkiel Józef Grażyna,Zaruby 
Głemboccy Henryk Anna,Sejny, W. Polskiego 
Rzodkiewicz Stanisław Alicja,Sejny, W. Polskiego 
Masalscy Zdzisław Alicja,Sejny, Wojska Polskiego 
Sidor Benedykta Janina,Sejny, Wojska Polskiego 
Rakowscy Stanisław Teresa,Sejny, W. Polskiego 
Sokołowscy Marek Marta,Sejny, W. Polskiego 
Gibas Józef Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Budko Stanisław Eugenia,Sejny, Zawadzkiego 
Buraczewski Lech Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Gobczyńscy Marek Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Czeplik Marek Jolanta,Sejny, Zawadzkiego 
Moroz Czesław Danuta,Sejny, Zawadzkiego 
Fidrych Jarosław Lucyna,Sejny, Zawadzkiego 
Jasiewicz  Aniela,Sejny, Zawadzkiego 
Wałukanis Zbigniew Leokadia,Sejny, Zawadzkiego 
Roszkowski Jan,Posejny 
Gibas Wiesław Agnieszka,Posejny 
Szczuka Stanisław Eugenia,Posejny 
Sawicka Czesława,Posejny 
Harackiewicz Kazimierz Bożena,Posejny 
Maksimowicz Bolesława,Posejny 
Adamowicz Euzebiusz Leonarda,Posejny 
Polkowscy Marek Anna,Posejny 
Giedrojć Witold Wacława,Posejny 
Przeborowscy Artur Magdalena,Posejny 
Brzozowscy Krzysztof Katarzyna,Posejny 
Kamińscy Józef Bożena,Sejny, Wojska Polskiego 
Krutul Marian Łucja,Sejny, Wojska Polskiego 
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, W. Polskiego 
Staniewicz  Henryka,Sejny, Wojska Polskiego 
Biernacka  Ryta,Sejny, Wojska Polskiego 
Buczyńska  Czesława,Sejny, Wojska Polskiego 
Gilis Jerzy,Sejny, Zawadzkiego 
Jurkun Krystyna,Sejny, Zawadzkiego 
Dobul Helena,Sejny, Zawadzkiego 
Selwent Ryszard Maria,Sejny, Zawadzkiego 
Delnicka Halina,Sejny, Zawadzkiego 
Zdancewicz Robert Danuta,Sejny, Zawadzkiego 
Dąbrowscy Henryk Henryka,Sejny, Zawadzkiego 
Berneccy Ryszard Teresa,Sejny, Zawadzkiego 
Żegarscy Czesław Bożena,Sejny, Zawadzkiego 
Jakielaszek Mieczysław Wiesława,Sejny, Zawadz-
kiego 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 W liturgii Niedzieli Palmowej zawarta jest myśl o tym, jak zmienny jest człowiek. Przecież ci sami 
ludzie krzyczeli: „Hosanna” i „Ukrzyżuj Go”. Niech te dwa słowa sąsiadujące ze sobą, będą dla nas 

przestrogą przed uleganiem filozofii grzechu.

2 Tradycyjnie już od wielu lat chcemy przejść ulicami naszego miasta rozważając stacje Drogi 
Krzyżowej. Tegoroczne rozważania przygotowały Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi z naszej 

Parafii. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym niezwykłym nabożeństwie wszystkich naszych Parafian, 
włączmy się aktywnie poprzez modlitwę i śpiew pieśni pasyjnych (trzeba mieć ze sobą śpiewnik), za-
chęcamy do niesienia krzyża nie tylko grupy, wspólnoty ale każdego kto chce, bo ma np. szczególną 
intencję. Weźmy ze sobą znicze, światło – niech ono rozświetla mroki naszego życia. Początek Drogi 
Krzyżowej o godz. 19.00 w Bazylice. 

3 Ostatnie w okresie Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 
17.00.

4 Niedziela dzisiejsza rozpoczyna Wielki Tydzień. Jest to najważniejszy czas dla chrześcijan, dla 
nas wszystkich, bo przeżywamy i uobecniamy najważniejsze tajemnice naszej wiary: mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Koniecznie wzbudźmy w sobie pragnienie uczestnictwa 
w liturgii Triduum Paschalnego. Program tych dni znajdziemy w „Siewcy”. Również jest tam informacja 
o adoracji i poświęceniu pokarmów w Wielką Sobotę.

5 Dzisiejsza taca będzie na kwiaty do Grobu Pańskiego i przyozdobienie świątyni na święta. Za 
dotychczasowe ofiary serdeczne „Bóg zapłać”.

6 Okazja do spowiedzi św. będzie jeszcze od poniedziałku do środy rano przed Mszą św. o 8.00 i od 
17.00. Po liturgii w poszczególne dni triduum także będzie możliwość wyspowiadania się. 

7 Kancelaria parafialna czynna będzie we wtorek w zwykłych godzinach. Wszystkie sprawy kan-
celaryjne starajmy się pozałatwiać do środy.

8 Katecheza przed  chrztem dzieci, które otrzymają ten sakrament na Wielkanoc będzie we wtorek, 
3 kwietnia o godz. 16.30. Jest to katecheza dla rodziców i chrzestnych.

9Święta Zmartwychwstania Pańskiego niosą ze sobą największą radość i są źródłem pokoju 
i nadziei. Stąd Kościół przedłuża to świętowanie na całą oktawę, czyli osiem dni wielkanocnych. 

Rangę świąteczną zatem ma zarówno poniedziałek wielkanocny, jak i każdy dzień tego tygodnia. Także 
piątek wielkanocny, dlatego postu w tym dniu nie ma. Zachęcamy do uczestnictwa w Eucharystii, by 
napełniać siebie radością, pokojem i nadzieją płynącą od Zmartwychwstałego Pana. 

Drodzy Parafianie i Goście!
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe i najpiękniejsze 

święto. Z tej okazji wszystkim Drogim Parafianom i Miłym Gościom składamy 
najlepsze i najserdeczniejsze życzenia: niech te dni zwycięstwa życia nad śmier-
cią będą pełne radości, miłości i pokoju, byśmy mimo różnych trosk i kłopotów 
dnia codziennego, mogli zawsze śpiewać radosne „ALLELUJA – Jezus żyje” 
i byśmy w tej prawdzie przeżywali każdy dzień.  Wesołych Świąt życzą Wasi 
Duszpasterze.

                                                                                SZCZĘŚĆ BOŻE! 
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Intencje mszalne 1–15.04.2012 r.
NIEDZIELA PALMOWA, 1 kwietnia 2012
07:00 +Albina (31 rocz.) +Antoni Niewulis i ich 

rodzice
08:30 +Mieczysław Deguć (greg.)
10:00 Dziękczynno-błagalna o błog. Boże i zdrowie 

dla rodz. Raglis
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Józef +Marianna Łatwis +Piotr Kossa
 Krasnowo 13:00: 
17:30 +Jadwiga Motuk (greg.)

PONIEDZIAŁEK WIELKI, 2 kwietnia 2012
06:30 +Eugeniusz Jakubowski (25 rocz.) 
08:00 +Mieczysław Deguć (greg)
08:00 +Jadwiga Motuk (greg)
17:30 +Serafin Wojciechowski (m-c od pogrzebu)
17:30 +Leokadia Namiotko (5mc)
17:30 +Władysław Cichanowicz i jego rodzice

WTOREK WIELKI, 3 kwietnia 2012
06:30 +Leonarda Żegarska (4mc)
08:00 +Marianna Durtan (1 rocz.)
08:00 +Zofia +Wacław Staśkiel i ich rodzice
17:30 +Mieczysław Deguć (greg)
17:30 +Halina Namiotko (3 rocz.)
17:30 +Jadwiga Motuk (greg)

ŚRODA WIELKA, 4 kwietnia 2012
06:30  +Mieczysław Deguć (greg)
08:00 +Marianna Mackiewicz (7mc)
08:00 +Jadwiga Motuk (greg)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Aliny w dniu 

urodzin
08:30 LT +Romuald Klucznik (7mc)
17:30 +Zofia +Marian Makarewicz
17:30 +Marianna i z rodz. Radzewiczów i Dulewi-

czów
17:30 +Antoni Bałakier (14 rocz.)

CZWARTEK WIELKI, 5 kwietnia 2012
19:00 Intencja Nieustającego Różańca:  Za kapła-

nów i za tych, którzy od 10 lat należą do 
Wspólnoty Nieustającego Różańca

19:00 +Mieczysław Deguć (greg)
19:00 +Jadwiga Motuk (greg)
19:00 +Ks. Sylwester Domel +Ks. Kazimierz Gacki +Ks. 

Zenon Parakiewicz +Ks. Stanisław Rogowski

PIĄTEK WIELKI, 6 kwietnia 2012
19:00 Liturgia Wielkiego Piątku 

SOBOTA WIGILIA PASCHALNA, 7 kwietnia 2012
21:00 +Mieczysław Deguć (greg)
21:00 +Jadwiga Motuk (greg)
21:00 +Andrzej Łabanowski
21:00 +Zbigniew Gryniewicz

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 
8 kwietnia 2012
06:00 Za parafian
08:00 (LT) +Donat +Weronika Łatwis
10:00 +Jadwiga Motuk (greg)
11:30  +Ludwik Bykowski (miesiąc od pogrzebu)
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Mieczysław Deguć (greg)

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 9 kwietnia 2012
07:00 +Jadwiga Motuk (greg)
08:30 +Paweł Żegarski (9 rocz.)
10:00 +Mieczysław Deguć (greg.)
11:30 +Edmund Sapiega (2 rocz.)
13:00 LT +Jerzy +Antoni Auruszkiewicz +Józef 

+Magdalena Krakowscy
Krasnowo: 13:00 Za parafian
17:30 +Józef Wołyniec (rocz.)

WTOREK WIELKANOCNY, 10 kwietnia 2012
06:30 +Mieczysław Deguć (greg)
08:00 +Jadwiga Motuk (greg)
08:00 +Gabriela Janczulewicz (rocz.)
08:00 +Helena (4 rocz.) +Czesław (rocz.) Luto
10:00 Za śp. Lecha Kaczyńskiego, Bpa Tadeusza 

Płoskiego i poległych w Katastrofie Smo-
leńskiej

17:30 +Zenon Kisielewski (11mc)
17:30 +Genowefa Dzimitko (11mc)
17:30 +Anna Kuklewicz (3 rocz.) +Romuald +Józef

ŚRODA WIELKANOCNA, 11 kwietnia 2012
06:30 +Jadwiga Motuk (greg)
06:30 +Czesława Bielak (6mc)
08:00 +Mieczysław Deguć (greg) 
08:00 +Jerzy Pietranis (5mc)
08:00 +Melania Zieniel (miesiąc od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Teresy Senda 

w 80 rocz. urodzin
17:30 +Daniel Lewkowicz +Zofia Rutkowska
17:30 +Maria Plesiewicz (4 rocz.)

CZWARTEK WIELKANOCNY, 12 kwietnia 2012
06:30 +Danuta Janiszewska (12 rocz.)
08:00 +Jadwiga Motuk (greg)
08:00 +Kazimierz Matwiejczyk (2 rocz.)
17:30 +Mieczysław Deguć (greg)
17:30 +Biruta Anna Jasiewicz (1 rocz.)
17:30 +Janusz Bulwin (1 rocz.)

PIĄTEK WIELKANOCNY, 13 kwietnia 2012
06:30 +Mieczysław Deguć (greg)
08:00 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Łukasza 

Dulewicza w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Jadwiga Motuk (greg)
17:30 +Wincenty Kowalewski (5 rocz.)
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17:30 +Franciszek +Maria Tujakowscy +Zofia Bu-
czacka

SOBOTA WIELKANOCNA, 14 kwietnia 2012
06:30 +Jadwiga Motuk (greg)
08:00 +Mieczysław Deguć (greg)
08:00 +Zofia +Kazimierz Basiaga
08:00 +Anna Leszkiewicz (14 rocz.) +Stanisław
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Bolesław Krejczman, jego rodzice i rodzeń-

stwo
17:30 +Paweł +Piotr Wróblewscy (5 rocz.)
17:30 +Tomasz Żeladonis (7 rocz.)

NIEDZIELA II WIELKANOCNA, UROCZ. MIŁO-
SIERDZIA BOŻEGO, 15 kwietnia 2012
07:00 +Mieczysław Deguć (greg.)
08:30 +Jadwiga Motuk (greg)
10:00 +Józef (41 rocz.) +Aleksandra +Leokadia 

Jarzębowicz
11:30 Dziękczynna w 60 rocz. ślubu Wandy i Sta-

nisława Staniewicz, o błog. Boże i zdrowie
13:00 LT: +Jerzy
 Krasnowo 13:00: +Anna Pszczółkowska
17:30 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan z rodz. 

Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów

ŚWIĘTY STANISŁAW 
– biskup i męczennik    

Stanisław Szczepanowski, urodzony w 1030 
roku. Już jako 9 letnie dziecko odznaczał się nad-
zwyczajną gorliwością w modlitwie. Szkołę śred-
nią ukończył w Gnieźnie, a studia akademickie w 
Paryżu, gdzie zasłynął jako najzdolniejszy student. 
Wrócił do kraju, osiadł w odziedziczonych majęt-
nościach i zamierzał wstąpić do zakonu. Ulegając 
woli ówczesnego Biskupa Krakowskiego Lamberta 
Żuli zastał wyświęcony na księdza. Wkrótce mia-
nowany kanonikiem katedralnym i doceniany za 
gorliwość, roztropność oraz głęboką wiedzę, do-
radzał biskupowi. Po śmierci biskupa Żuli – ksiądz 
Stanisław Szczepanowski  w r. 1072 został wynie-
siony na stolicę krakowską. 

Był pasterzem gorliwym, dbał o stan powierzo-
nej sobie diecezji. Nie znamy przyczyn, jakie po-
śród zmąconych stosunków w kraju doprowadził 
do jego konfliktu z Bolesławem Szczodrym. Biskup 
wsławił się za uciskanymi i nadmiernie karanymi 
przez króla poddanymi. Konflikt doprowadził do 
krwawej tragedii. W dniu 11 kwietnia lub 8 maja 
1079 r. biskup, który celebrował na Skałce, padł 
u ołtarza, zabity przez siepaczy króla lub przez 
niego samego. Około 1150 r. ciało przeniesiono 
na Wawel. Kanonizował w 1253 r. Wspomnienie 
przeżywamy 11 kwietnia. 

Medjugorie              

12.09.11 r. poniedziałek

Po śniadaniu ostatnim w Medjugorie odjazd 
o 6.30. Około 8 godziny opuszczamy Bośnię i Her-
cegowinę. Wjeżdżamy do Chorwacji, a w niej do 
Dalmacji. Kraina ta obejmuje wąski port wybrzeża 
Morza Adriatyckiego oraz liczne wyspy. W staro-
żytności prowincja rzymska, zamieszkała przez 
iliryjskie plemiona Dalmatów. Ziemia nieprzyjazna, 
skalista, dlatego ludność osiedlała się na wybrzeżu. 
Bogate wody podziemne, stąd zjawiska krasowe. 
Dalmacja wydała 4 cesarzy. Rok upadku cesarstwa 
rzymskiego, na te tereny napadali barbarzyńcy 
(słowianie, Goci, Hunowie, Frankowie). W 799 roku 
Karol Wielki chciał odtworzyć Cesarstwo Rzymskie. 
Wniósł chrześcijaństwo i teksty po łacinie. W IX 
wieku powstaje Chorwacja. W 925 roku Król To-
misław otrzymuje za zgodą papieża koronę. Jest 
niezależny. Z wygaśnięciem tej dynastii kończy się 
okres niezależności.

Zbliżamy się do Plitviskich Jezior (zostały one 
wpisane na listę UNESCO). Znajdują się w Parku 
Narodowym, na terenie którego wśród lesistych 
pagórków położonych jest 16-cie jezior krasowych 
na różnych poziomach, połączonych ze sobą licz-
nymi kaskadami. Są tu wodospady (92), największy 
ma 82 metry wysokości.

Wędrówka drewnianymi mostkami wśród 
jeziorek i strumieni między huczącą wodą stano-
wiła niewątpliwą atrakcję. My też korzystaliśmy 
z płynięcia statkiem, potem przejazd kolejką. 
Niezapomniane przeżycia. Spotkaliśmy bardzo 
dużo turystów. Szczególnie z Japonii. Jedziemy 
dalej, do noclegu pozostało 140 km. Przyjeżdża-
my w okolicę Zagrzebia. Jesteśmy ulokowani w 
2 hotelach. Restauracja oddzielnie. Przejechaliśmy 
ponad 450 km.
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