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Uwierzyliśmy miłości Boga - tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swego życia.
/Benedykt XVI, „Deus Caritas Est”/

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!!!
…. ALLELUJA

„… z ciemności boskie ciało wyszedłszy, 
wydało potężny oddech nowego życia…”

Kto był pierwszym świadkiem
Zmartwychwstania – powtórnego
przyjęcia ciała przez Chrystusa
w którym opuścił grób?
Wszystko wydarzyło się w nocy.
Wg relacji ewangelii pierwszymi
świadkami mogli być rzymscy
legioniści – żołnierze, strażnicy grobu.
W momencie zmartwychwstania
nikt Jezusa nie widział. Żaden też
z ewangelistów nie mówi, w jaki
sposób wyszedł On z grobu; jeden tylko
zaznacza, iż wyjście dokonało się w ten
sposób, że okrągły kamień, którym
zagrodzone było wejście do grobowca,
nie został poruszony, chociaż samemu
zmartwychwstaniu towarzyszyły
niezwykłe zjawiska, nad ranem grób
był otwarty i pusty... (Mt 28,2-3)
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Kim są współcześni świadkowie Zmartwychwstania? Kim są współcześni czuwający?
Nie trzeba wielkiej refleksji, by zauważyć, że z pewnością będą to ludzie
szlachetni, spieszący na ratunek bliźnim, sąsiadom, rodakom, wszystkim dotkniętym skutkami kataklizmów w kraju i na świecie: Turcja, Indie, Jawa, Albania, Iran, Pakistan …
W wielu parafiach Honorową Straż Grobu Pańskiego tworzą ludzie,
którzy na co dzień zdolni są do ofiarności i poświęcenia w sytuacjach
zwyczajnych ale i nadzwyczajnych.
To ci, których znamy jak i ci o których już pamiętamy…

HAITI POTRZEBUJE POMOCY!
W 1804r. Haiti zostało pierwszym państwem niepodległościowym w Ameryce Środkowej. Władza państwowa
była i jest słaba. Jest to jeden z najbiedniejszych krajów
świata. Państwo liczy około 9 mln ludności, ¾ to ubodzy,
w tym jest ok. 80% bezrobotnych.
12 stycznia o godz. 1653 czasu lokalnego trzęsienie ziemi o sile 7 stopni w skali Richtera, nawiedziło Haiti. Główny wstrząs trwał około minuty, po nim nastąpiły słabsze
wstrząsy wtórne.
W jednej chwili zniknął prawie cały rząd haitański, w kraju zapanował chaos.
W czasie trzęsienia ziemi zginęło ok. 200000 ludzi. Prawie
cały świat pospieszył z pomocą Haitańczykom. Z Polski wyleciała na Haiti zorganizowana misja, zaopatrzona
w specjalistyczny sprzęt.

Wśród ratowników był nasz
parafianin pan Krzysztof
Gruca, z którym przeprowadzam rozmowę. (s.3)
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U.K. Jaka była Pana reakcja, gdy po raz pierwszy usłyszał Pan
o trzęsieniu ziemi na Haiti?
K. Gruca: Pierwszą myślą było pytanie: ciekawe czy nas tam wyślą?
Ostateczną decyzję o udziale ratowników w misji zagranicznej podejmuje premier rządu po uzgodnieniu z kompetentnymi ministrami. Informacja zostaje przekazana do Centrum Zarządzania Kryzysowego, z którego decyzję o wyjeździe otrzymałem telefonicznie.
Bardzo chciałem pomóc poszkodowanej ludności.
U.K.: Która to misja zagraniczna?
K. Gruca: Była to ósma misja, w tym sześć przy trzęsieniu ziemi.
Pamiętam wszystkie akcje pomocy medycznej i ratowniczej: wojna
na Bałkanach, trzęsienie ziemi w Turcji w 1999r. i 2000r., powódź
w Rumunii, trzęsienie ziemi w Indiach, trzęsienie ziemi w Irańskim
mieście Bam, trzęsienie ziemi w Pakistanie oraz ostatnie na Haiti.
U.K.: Gary to pies dobrze przeszkolony. Czy w każdej akcji ratowniczej brał udział, jaka była jego rola?
K. Gruca: Nie w każdej akcji brał udział. Zacząłem psa szkolić od
2000r. i dopiero w 2002r. zdał wymagane egzaminy do pracy ratowniczej w poszukiwaniu żywych ludzi. Nie każda akcja wymagała
pomocy psów ratowniczych, gdyż miała charakter misji medycznej.
Gary poszukiwał ludzi po trzęsieniach ziemi w Iranie, Pakistanie
i w ostatniej akcji. W naszym rejonie na Haiti nie było już ludzi
żywych pod gruzami, ponieważ przylecieliśmy dopiero po czterech
dniach kataklizmu.
U.K.: Jakie wrażenia były po przyjeździe na Haiti?
K. Gruca: Po przyjeździe do stolicy Port-au-Prince widok przypominał bardziej działania wojenne niż akcję ratowniczą po trzęsieniu
ziemi. Zamiast ratowników wszędzie było dużo wojska, pojazdów
opancerzonych, latających samolotów, helikopterów, słychać było
strzały. Widać było chaos i zamieszki wśród ludności cywilnej.
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K. Gruca: Na pewno wstrząsy, które występowały podczas mojego pobytu, były najsilniejszymi jakie do tej pory odczuwałem
przy trzęsieniach ziemi. Powodowały trudności w utrzymaniu
równowagi i zmuszały nas do ucieczki w bezpieczne miejsce.
Było to mocne przeżycie. Drugą sytuacją trudną była bardzo
wysoka temperatura dochodząca do 38 stopni Celsjusza, która
powodowała wielkie trudności w działaniu, ponieważ lejący się
pot zalewał oczy i trzeba było wycierać je chustami, aby cokolwiek widzieć. Ale radziliśmy sobie całkiem nieźle.
U.K.: Najbardziej wzrusza sytuacja poszkodowanych dzieci
na Haiti.
K. Gruca: Tak, ponieważ z domów pozostały gruzy. Dzieci
z rodzinami lub same mieszkają w prowizorycznych szałasach.
Często są bez opieki dorosłych, ponieważ nie ma przedszkoli
ani szkół, a rodzice zginęli podczas trzęsienia ziemi. A po drugie
faktem jest, że szpitale mają ograniczone możliwości przyjęcia
i specjalistycznego leczenia. Konieczne jest długie oczekiwanie na miejsce w ocalałych lub polowych szpitalach. Dlatego
pomoc Haitańczykom będzie trwała wiele lat i będzie droga.
W związku z tym Haiti potrzebuje nadal pomocy.
U.K.: Jeżeli ktoś ma dobre serce i wyraża chęć pomocy, to
zawsze jest to możliwe. Parafialny Oddział Caritas w każdej
chwili przyjmie pomoc i przekaże na konto Caritas Polska
dla Haiti. Organizacja ta będzie inwestowała w konkretną
odbudowę kraju np. szkoła dla dzieci. Można również przekazać bezpośrednio na Caritas Polska: Bank PKO BP S.A.
nr konta: 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526.
K. Gruca: Międzynarodowa pomoc dla Haiti trwa, ale potrzeby tego biednego kraju są ogromne, tam wszystko, co zostało
to gruzy. Parafianie mają współczujące serca i na pewno wspomogą Haitańczyków.

U.K.: Jaką pomoc podjęła Pana grupa ratownicza?

U.K.: Powrót z Haiti był z przygodami.

K. Gruca: Pomoc prowadzona przez naszą grupę była wielopłaszczyznowa. Zaraz po przyjeździe zgłosiliśmy się do Międzynarodowego Sztaby Akcji (w skrócie OSOCC) działającego w ramach
ONZ, który przydzielił nam sektor do prowadzenia działań poszukiwawczych. Oprócz tego poproszono nas o pomoc w ramach
Sztabu. Do tego Sztabu przydzielono oficerów przygotowanych
do takich działań. Natomiast reszta grupy została podzielona na
dwa zespoły. Jeden zespół natychmiast wyruszył na przydzielony
sektor, a drugi zakładał bazę logistyczną.
Ja przez pierwsze dwa dni prowadziłem działania poszukiwawcze
z Garym, oczywiście w zespole. Natomiast w trzy dni po kolejnych
wstrząsach, które spowodowały następne szkody poza stolicą, zostałem przerzucony śmigłowcem, w grupie 12 osobowej, do miasta Petit-Goave oddalonego o 150 km od naszej bazy. Tam przez 2
dni prowadziliśmy działania medyczne, polegające na rozwinięciu
szpitala polowego, a następnie udzielaniu pomocy poszkodowanym. Było to miasto biedne o lekkiej konstrukcji domów, więc potrzebna była pomoc medyczna. Pracowaliśmy dzień i noc, w sumie
udzieliliśmy pomocy 85 poszkodowanym. W dwóch najcięższych
przypadkach dotyczących dzieci, zorganizowaliśmy przerzucenie
ich wraz z rodzicami do amerykańskiego szpitala, który znajdował
się na statku. Natomiast pozostali koledzy kontynuowali działania
poszukiwawcze w stolicy i wzmacniali uszkodzoną konstrukcję budynku szpitalnego, aby mógł przyjmować poszkodowanych. Działające punkty pomocy medycznej były i są najbardziej potrzebne.

K. Gruca: Tak. Wyjeżdżając zostawiliśmy prawie wszystko na potrzeby kraju. W pewnej chwili dowiedzieliśmy się, że samolot nie
wystartuje w wyznaczonym czasie, bo muszą być naprawione usterki. Nie były to miłe przygody, opóźnienie trwało około doby. Ale
szczęśliwie wróciliśmy do Polski.

U.K.: Pomoc w tak trudnych warunkach jest niebezpieczna i pozostawia wielkie wrażenie. Co najbardziej utkwiło w pamięci?

U.K.: Rozłąka kilkudniowa z rodziną na takie misje, jest pewnie trudna?
K. Gruca: Na pewno, każda rozłąka jest trudna. Ale kontaktowaliśmy się za pomocą telefonów komórkowych, modliliśmy się za
siebie i zawsze jest nadzieja, że niedługo spotkamy się.
U.K.: Strażak na co dzień w swojej pracy poświęca swoje
życie dla drugiego człowieka.
K. Gruca: Tak, to jest wpisane w zawód. Ale w przypadku działań strażackich nie ma miejsca na działania indywidualne, zawsze jest to akcja zespołowa. Ważna jest współpraca między
ludźmi i duże zaufanie do kolegów.
U.K.: Lubi Pan swój zawód, chociaż jest związany z niebezpieczeństwem?
K. Gruca: Lubię swoją pracę, bo wiąże się ona z udzielaniem pomocy drugiemu człowiekowi i mam z tego ogromną satysfakcję, a przy
tym wysoki poziom adrenaliny pobudza do działania.
U.K.: Dziękuję za rozmowę, życzę sukcesów w pracy.
Szczęść Boże.
Urszula Kościsz
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penitentów. Vianney spędzał w konfesjonale od
13 do 17 godzin dziennie. Cierpiąc zmęczenie,
głód i choroby nie zwalniał tempa swojej pracy.
Wyniszczony chorobami i ascezą zmarł 4 VIII
1859 r. po 41 latach pobytu w Ars. Został
beatyfikowany w roku 1905 przez papieża
Piusa X, natomiast Pius XI kanonizował go
w roku 1925 i w cztery lata później ogłosił św.
Jana Marię Vianney’a patronem wszystkich
proboszczów Kościoła katolickiego.
Ciało św. Jana Marii Vianneya

Rok Kapłański (IV)
„Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany,
dla ludzi bywa ustanowiony w sprawach
odnoszących się do Boga” (Hbr 5,1)
Z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI
w uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa, 19 czerwca 2009r., Kościół rozpoczął
Rok Kapłański. Dla samych duchownych to
szansa pogłębienia tożsamości kapłańskiej,
a dla wiernych – zachęta do większej modlitwy
za kapłanów. Tematem Roku Kapłańskiego są
słowa: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”
i jest on związany ze 150. rocznicą śmierci św.
Jana Marii Vianneya. W poprzednim biuletynie
przedstawiono krótki życiorys tego Świętego,
teraz przypomnimy tylko, że Jan Maria Vianney
urodził się 8 maja 1786 r. w Dardilly koło Lyonu
(Francja) w rodzinie ubogich wieśniaków
Mateusza i Marii Beluze. Dorastał w czasach
rewolucji francuskiej, podczas której Kościół
podlegał ostrym prześladowaniom. W 1815
r. otrzymał święcenia kapłańskie. Wkrótce,
z powodu dotkliwego braku kapłanów został
proboszczem w parafii Ars. Ars była to wieś
licząca w tym okresie 270 mieszkańców,
ludzi biednych i niereligijnych. Jan Vianney
odnalazł jednak wspólny język z tymi ludźmi,
gdyż sam znał biedę z domu rodzinnego.
Powoli liczba osób chodzących do kościoła
i przystępujących do sakramentów zaczęła
rosnąć. W tym też okresie zaczęła szerzyć się
sława Vianneya jako niezwykłego spowiednika,
który ma dar czytania w ludzkich sumieniach
i przepowiadania przyszłości. Spowodowało
to masowe wizyty w jego parafii tłumów

Do Roku Kapłańskiego będzie bezpośrednio
nawiązać list do kapłanów, który biskupi
skierują do nich w Wielki Czwartek 2010 roku.
W tym czasie mają się także odbyć sympozja
i będą wydane publikacje ukazujące pogłębiony
obraz kapłaństwa. Media, zwłaszcza katolickie,
zachęcane są, by ukazywać sylwetki ofiarnych
kapłanów. - Mamy ich tysiące, ale - niestety więcej się mówi o bulwersujących postaciach
i zachowaniach, zniechęcając skutecznie
młodych ludzi do pójścia za powołaniem
kapłańskim...
–
mówi
kard.
Dziwisz,
przewodniczący Komisji Duchowieństwa.
- Oby wszystkie inicjatywy podejmowane
z okazji Roku Kapłańskiego w naszych
diecezjach pomagały kapłanom i tym, do
których są posłani, rozpalać tlący się żywy ogień
w popiele słabości, obojętności, zniechęceń
i braku entuzjazmu. Oby nasz ogień rozpalił
ogień w sercach młodych ludzi, gotowych
odpowiedzieć na zaproszenie Pana: „Pójdź
za Mną”. Oby nasz kapłański ogień rozjaśniał
mroczne ścieżki współczesnego człowieka, by
prowadziły go ostatecznie do Tego, który jest
„drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 5). Tylko to
jest ważne. Tylko to się liczy – dodaje kard.
Dziwisz.
Warto w tym miejscu przypomnieć o istniejącej
od Wielkiego Czwartku 2009 r. stronie
internetowej www.kaplani.com.pl. Jest to
wspólna inicjatywa duchownych i świeckich
z Trójmiasta. Za pośrednictwem portalu
kapłani mogą wpisywać intencje, w których
pragną, by ktoś się za nich modlił. Każda
z osób, która chce objąć troską duchową
księdza otrzymuje imię kapłana, rok jego
święceń oraz intencję, w której on lub jemu
bliskie osoby chcą, aby się modlono.
Tadeusz Hajduk
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PIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI CZCIGODNEGO
SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II
Tak, to już pięć lat minęło od śmierci naszego ukochanego Papieża
Jana Pawła II. Jak co roku gdy przypominamy sobie te wzruszające dni
żywiej bije serce a nie jeden z nas szczerą łzę uroni.
Wyciszyły się wówczas media, zamilkły spory polityczne i inne.
Wszyscy z dystansem popatrzeliśmy na rzeczywistość, która nas otaczała
i odkryliśmy smutną prawdę, że żyjemy w świecie iluzji, pozornych wartości, wykreowanych sprytnymi chwytami socjotechnicznymi przez reżyserów nieprzyjaznych Bogu i Kościołowi.
Dotarło do nas to, że jesteśmy świadkami powolnego umierania
kogoś, kogo kochaliśmy i to znacznie więcej niż dotąd nam się wydawało.
Perspektywa utraty największego autorytetu napawała nas lękiem. Pewnie
to wszystko spowodowało, że tłumnie wypełnialiśmy świątynie a błagalna
modlitwa o zdrowie Papieża płynęła do Boga dzień i noc.
Wzruszające były najrozmaitsze inicjatywy młodzieży po raz pierwszy tak masowo i spontanicznie manifestującej przywiązanie do Papieża
i Kościoła.
Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II zawsze był blisko każdego człowieka.
Nie istniały dla niego żadne bariery, które uniemożliwiłyby mu dotarcie do
nas z orędziem miłości Boga i bliźniego. Nie zmieniły tego ani kule z pistoletu, ani ostrze noża, które utkwiły w Jego ciele podczas zamachów.
Ten dobry Pasterz zawsze był gotów oddać życie swoje za Chrystusowy
Kościół, którym kierował.
Pamiętamy jak kilka dni przed śmiercią w Wielki Piątek przytulony do
krzyża łączył się z uczestnikami Drogi Krzyżowej odprawianej w rzymskim Koloseum. Czcigodny Papież Jan Paweł II przez cały życie cierpiał
przytulony do Chrystusa.
Z wydanej ostatnio książki włoskiego pisarza i dziennikarza katolickiego Andrea Torniellego pt. „Santo Subito – Tajemnice Świętości Jana
Pawła II” dowiadujemy się, że w aktach procesu beatyfikacyjnego są świadectwa złożone pod przysięgą, które mówią o tym, że Papież przed nasileniem się choroby umartwiał swoje ciało przez biczowanie.
W ostatnich tygodniach życia to choroba srodze biczowała Papieża. Nie
krył tego, znosił ból i cierpienie z godnością. Wielu z nas ze wzruszeniem
to obserwowało i z perspektywy czasu lepiej odczytujemy sens katechezy,
którą nam głosił swoim cierpieniem.
Pamiętam jak 30 marca 2005r. – w środę, kilka minut po 11:00 Jan Paweł
II pokazał się w swoim oknie w Pałacu Apostolskim, by pozdrowić pielgrzymów na placu św. Piotra. Nie był w stanie wydobyć głosu. W milczeniu wykonał znak krzyża. Współpracownicy Jana Pawła II odczytali
tekst pozdrowień dla pielgrzymów po włosku, niemiecku i polsku. Ostatnia audiencja generalna była najkrótszą w historii ponad 26-letniego pontyfikatu. Trwała 5min. Ta audiencja chociaż bez słów wstrząsnęła sercami
miliardów ludzi na całym świecie. Ludzi wierzących i niewierzących.
Ekipa lekarska za pośrednictwem rzecznika prasowego Joaquina Navarro – Walsa przekazywała kolejne komunikaty o stanie zdrowia
Papieża – niestety coraz smutniejsze.
Tłumy rozmodlonych wiernych wypełniły plac św. Piotra. Do wiecznego
miasta z całego świata przyjeżdżały pielgrzymki. Cały Kościół trwał
na modlitwie i prosił o cud nie mając świadomości, że to co się działo,
w czym uczestniczyli było największym cudem, swoistym katharsis dla
wielu zagubionych ludzkich serc. Wiosennym ożywczym deszczem dla
całego Kościoła, który jak się później okazało potrzebował wzmocnienia
przed nadchodzącymi prześladowaniami Chrześcijan, które wciąż się nasilają i przerażają nas swoją skalą i okrucieństwem.
W sobotę 2 kwietnia 2005r. w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego o godzinie 20:00 w pokoju Ojca Świętego odprawiona została Msza Św. Pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Dziwisza w trakcie której Jan Paweł
II przyjął Wiatyk. O godzinie 21:37 Papież Jan Paweł II zmarł.
Kilkadziesiąt tysięcy wiernych, którzy odmawiali różaniec na placu Św.
Piotra usłyszało dzwon Bazyliki Św. Piotra. Arcybiskup Leonardo Sandri

ogłosił, że „O godzinie 21:37
nasz Ojciec Święty powrócił
do Domu Ojca.” . Tuż przed
śmiercią Papież był przytomny. Ostatnim słowem,
które wypowiedział było:
„Amen” .
Pogrzeb Czcigodnego Sługi
Jana Pawła II odbył się 8 kwietnia o godz. 10:00. W tych wzruszających
uroczystościach wzięło udział kilka milionów wiernych z całego świata –
w tym prawie 2mln Polaków.
Morze falujących transparentów z napisem „Santo Subito” , cykliczne
skandowanie tych słów przez tłum wiernych, widoczne oznaki obecności Ducha Św. tworzyły klimat wielkiego misterium. W tym czasie plac
Św. Piotra w Rzymie stał się jakby przedsionkiem nieba jednoczącym
Chrześcijan z całego świata. Wówczas poczuliśmy się silniejsi i dumni
z tego, że należymy do Kościoła założonego prawie 2000lat temu przez
Jezusa Chrystusa.
2 kwietnia 2008r. w 3 rocznicę śmierci Jana Pawła II Papież
Benedykt XVI odprawił na placu Św. Piotra Mszę Św. W trakcie, której
wygłosił homilię. Przypomnijmy sobie kilka fragmentów z tej homilii. „Drodzy bracia i siostry! 2 kwietnia jest datą, która zapisała się na
trwałe w pamięci Kościoła jako dzień odejścia z tego świata sługi Bożego
Papieża Jana Pawła II. Ze wzruszeniem przeżywamy na nowo godziny
owego sobotniego wieczoru, kiedy wiadomość o śmierci została podana
wielkiemu rozmodlonemu tłumowi wypełniającemu plac św. Piotra. Przez
wiele dni Bazylika Watykańska i ten plac były prawdziwym sercem świata.
Ogromna rzeka pielgrzymów składała hołd doczesnym szczątkom czcigodnego Papieża, a jego pogrzeb był jeszcze jednym dowodem szacunku
i miłości, jakie pozyskał w sercach bardzo licznych wierzących i ludzi
z wszystkich zakątków ziemi. Podobnie jak przed trzema laty, niedawno
obchodziliśmy Wielkanoc. Serce Kościoła jest jeszcze głęboko pogrążone w tajemnicy zmartwychwstania Pana. W rzeczywistości znakiem
pozwalającym odczytać całe życie mojego umiłowanego Poprzednika,
w szczególności jego posługę Piotrowa, jest zmartwychwstały Chrystus.
Jego wiara w Niego była niezwykła, z Nim prowadził wewnętrzną, niezwykłą, nieprzerwaną rozmowę. Pośród jego jakże licznych cnót ludzkich i nadprzyrodzonych była w istocie także ta wyjątkowa wrażliwość
duchowa i mistyczna. Wystarczyło mu się przyglądnąć, kiedy się modlił
— dosłownie zatapiał się w Bogu, i wydawało się, że wszystko inne
w tych chwilach dla niego nie istniało. W czasie sprawowania liturgii
był skupiony na dokonującej-się-tajemnicy, cechowała go nadzwyczajna
zdolność odczytywania sensu słowa Bożego w realiach historycznych, na
głębokim poziomie Bożego zamysłu. Msza Św., jak często mawiał, była
dla niego najważniejszym momentem każdego dnia i całego życia. „Żywa
i święta” rzeczywistość Eucharystii dawała mu duchową siłę do prowadzenia ludu Bożego drogami historii (…) Dziękujemy Panu za to, że dał
Kościołowi tego wiernego i odważnego sługę. Chwalimy i błogosławimy
Najświętszą Maryję Dziewicę za to, że nieustannie czuwała nad nim i nad
jego posługą dla dobra ludu chrześcijańskiego i całej ludzkości. A składając za jego wybraną duszę tę odkupieńczą Ofiarę, prosimy go, by nadal
orędował z nieba za każdym z nas (…) Oby Kościół, idąc za jego nauczaniem i przykładem, wiernie i bez kompromisów nadal pełnił swoją misję
ewangelizacyjną, szerząc niestrudzenie miłosierną miłość Chrystusa,
źródło prawdziwego pokoju dla całego świata.”
Dzisiaj trwając na modlitwie dziękczynnej za dar życia i posługi
Papieża Jana Pawła II wielkiego proroka, mistyka, znakomitego teologa,
apostoła miłosierdzia, ascety a także polskiego patrioty prośmy Dobrego
Boga aby wysłuchał błagalnego wołania swojego ludu pokornie proszącego o wyniesienie na ołtarze Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II.
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BEATYFIKACJA KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

Grób ks. Jerzego Popiełuszki przy warszawskim kościele św. Stanisława Kostki stał się
miejscem pielgrzymek osób z różnych zakątków Polski i całego świata

Z radością Kościół w Polsce i my wszyscy wierni przyjęliśmy
wiadomość z Watykanu, że proces beatyfikacyjny sługi Bożego ks.
Jerzego Popiełuszki dobiegł do szczęśliwego końca i beatyfikacja  
Księdza nastąpi 6 czerwca - w dniu Święta Dziękczynienia.
Wszyscy znamy życiorys i najważniejsze fakty z życia ks. Jerzego.
Przypomnijmy młodszym pokoleniom.
ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w wiosce Okopy
na Białostocczyźnie.
Był kapelanem „Solidarności”. Publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie - zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą „zło dobrem zwyciężaj” - przestrzegał przed nienawiścią
do funkcjonariuszy systemu. Wielokrotnie zastraszany i szykanowany przez aparat państwowy, 19 października 1984 r. został porwany,
a następnie bestialsko zamordowany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW zwalczającego Kościół katolicki.
W zakończonym w lutym 1985 r. procesie przed sądem w Toruniu na
kary więzienia za tę zbrodnię skazano czterech oficerów MSW, którzy
od dawna przebywają już na wolności z powodu amnestii.
Ks. Jerzy to bohater narodowy, męczennik, kapłan. Za życia był człowiekiem cichym, wypełniającym swą posługę kapłańską bardzo gorliwie i nikt wtedy nawet nie pomyślał, że dzieje życia tego kapłana
będą dziejami życia męczennika. Nieco później zaczęliśmy otrzymywać wiadomości o Mszach św. za Ojczyznę, którym przewodniczył,
a w Częstochowie odbyła się pierwsza pielgrzymka robotników na Jasną Górę, której był organizatorem. Raz po raz dochodziły do nas głosy o duszpastersko-patriotycznej działalności ks. Jerzego. Dowiadywał
się o niej Ojciec Święty Jan Paweł II. Nieraz księża mówili między
sobą, że Papież prosił, by pozdrowić ks. Popiełuszkę.
7 czerwca 1991 r. we Włocławku Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej
homilii nawiązał do życia i śmierci ks. Jerzego. Przedstawił go jako
świadka Chrystusa i ewangelicznej prawdy. Przestrzegał przed ograniczeniem jego posługi głównie do wymiaru politycznego. Wyjaśniał:
„Trzeba go widzieć i czytać w całej prawdzie jego życia. Trzeba go
czytać od strony tego wewnętrznego człowieka (...). Tylko ten właśnie człowiek wewnętrzny mógł być świadkiem, takim świadkiem naszych trudnych czasów, naszego ostatniego dziesięciolecia, jakim był”.
Kardynał Józef Glemp Prymas Polski wielokrotnie analizował życie i śmierć ks. Jerzego. Zawsze przedstawia go jako kapłana, który
wiernie urzeczywistniał Ewangelię. W czasie uroczystości odsłonięcia
pomnika ks. Popiełuszki w Ząbkach 23 października 1997 r. mówił:
„pamięć o Księdzu Jerzym ciągle jest dla nas wezwaniem do dobra, do
zwyciężania zła - nie złem, nie nienawiścią, lecz dobrem.”
Im więcej czasu mija od śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego, tym oczywista staje się prawda, że nie był on działaczem społecznym czy politycznym (jak niektórzy go przedstawiają), ale kapłanem wiernym Ewange-

lii. Swoim życiem ukazał, jak służyć Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie.
I ten wymiar jego życia jest najcenniejszym testamentem. Najpełniej
wyrażają to słowa św. Pawła: „Zło dobrem zwyciężaj”, które uczynił
przesłaniem swoich homilii i podejmowanych przedsięwzięć.
W Kościele Katolickim prowadzi się procesy beatyfikacyjne, które wykazują heroiczność cnót bądź męczeństwa. Proces o męczeństwie miał
wykazać, że męczennik, w tym wypadku ksiądz Jerzy, przyjął śmierć
w duchu chrześcijańskim, z cierpliwością i męstwem oraz wytrwałością
aż do końca. Prześladowca, który zadaje śmierć, musi być osobą różną
od męczennika (należy wykluczyć samobójstwo). Proces musi ustalić
rzeczywisty akt śmierci, a nie tylko fakt samego dręczenia. Koniecznie
należy udowodnić nienawiść do wiary u prześladowcy i miłość do niej
u męczennika. Proces beatyfikacyjny toczył się na podstawie powszechnego przekonania wiernych, że ksiądz Jerzy poniósł śmierć męczeńską
za wiarę. Proces beatyfikacyjny księdza Jerzego toczy się w formie
wątpliwości wyrażonej w pytaniu: czy rzeczą pewną jest, że ksiądz Jerzy poniósł śmierć męczeńską za wiarę? Z tego powodu jest słuszne czy
wręcz konieczne, by dochodzenie dokonywało się w ścisłej tajemnicy.
Niekiedy różne osoby wyrażały zdumienie, że tak długo nie rozpoczynano procesu beatyfikacyjnego ks. Popiełuszki. Wynika to z reguł
prowadzenia takiego procesu. Podstawą jego wszczęcia jest „sława
męczeństwa”, którą można stwierdzić, gdy spełnione są pewne wymogi - „sława męczeństwa” jest spontaniczna, powszechna (czyli
nieograniczona tylko do pewnej grupy wiernych), ciągła oraz prawdziwa. Ponadto Kościół kieruje się również tym, czy do zainteresowanego ordynariusza wpływają prośby o rozpoczęcie procesu. Musi
minąć sporo czasu, aby te wszystkie warunki mogły być spełnione.
Z jakich etapów składa się proces beatyfikacyjny? Rozpoczyna się
przesłuchiwaniem świadków, następnie zbierane są wszystkie teksty
napisane przez kandydata oraz wszystkie wypowiedzi o nim. Po zebraniu tych materiałów są one tłumaczone na język włoski a potem
przesłane do rzymskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Proces beatyfikacyjny w diecezji trwał cztery lata. Członkowie Trybunału Beatyfikacyjnego przesłuchali 41 świadków. Z tego zrodził
się dokument zawierający 900 stron. Zawierał on także opinie teologów i biegłych w sprawach archiwalnych i historycznych. Dokument ten został przetłumaczony na język włoski. Była to praca
odpowiedzialna, mozolna, wymagająca poświęcenia i dużego nakładu czasu. Oprócz przesłuchiwania świadków gromadzono systematycznie dokumenty dotyczące Księdza Jerzego. W rezultacie
przygotowano materiały niezbędne do zakończenia procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym.
8 lutego 2001 roku odbyła się 53 sesja diecezjalnego etapu procesu
beatyfikacyjnego Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, która stanowiła zakończenie procesu. Po zakończeniu sesji protokoły
zostały podpisane, co oznaczało, że dokumenty mogą być przekazane do Rzymu. W uroczystości uczestniczyli: Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp Prymas Polski, biskup Piotr Jarecki i biskup
Tadeusz Pikus, 40 księży oraz dziesiątki pocztów sztandarowych
z Mazowsza i z całej Polski. Była obecna matka Księdza Jerzego
Marianna Popiełuszko, krewni i przyjaciela Ks. Jerzego.
Przywołajmy znamienne słowa ks. infułata Zdzisława Króla, postulatora procesu: „Co da proces beatyfikacyjny ks. Jerzego zwyczajnemu chrześcijaninowi naszych czasów? Mówię: to da chrześcijaninowi naszych czasów, co mnie dało, gdy przeczytałem w dzieciństwie książkę: <<Szli święci przez Polskę>>, która kończyła się
takim zdaniem: <<Mogli oni - możesz i ty>>. I to jest sens każdej
beatyfikacji, którą Kościół prowadzi. Po prostu chce pokazać wzorzec - wzorzec miłości Boga, Ojczyzny, oddania człowiekowi.”
Ks. Jerzy Popiełuszko był jednym z tych, którzy reżim nazwali po imieniu.
W jego kazaniach wybrzmiewały nuty prawdziwego patriotyzmu, ale
i myśl bardzo zwyczajna, dotycząca ludzkiej uczciwości, opowiedzenia
się za prawdą, dobrem, za tym, co w życiu powinno być oczywistością.
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Dlatego był tak żarliwie słuchany. Robotnicy i inteligencja przylgnęli
do niego, bo widzieli, że jest to człowiek prawy, który ich kocha, który
kocha Boga i Ojczyznę. Jego duszpasterstwo było pogłębione o poczucie obowiązku, które kazało mu być z ludźmi, służyć im, nie zdradzić.
Zapraszano go do różnych ośrodków duszpasterskich, a on uznawał za
swój święty obowiązek odpowiadać na potrzeby zgnębionych braci.
Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki z pewnością będzie okazją do głębokich przemyśleń dla polskiego duszpasterstwa, w którym tak ważną
rolę odgrywa patriotyzm. „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana...”
– to słowa pieśni, którą tak często śpiewano w tzw. podziemiu w okresie
komunistycznego reżimu. Dzisiaj także trzeba stawiać pytanie o polski
patriotyzm, o to, czym dla nas jest Ojczyzna, jakiej Polski chcemy.
Dzieje naszego narodu zostały nam ułożone w dużej mierze przez kraje
ościenne, zabory i zaborców, którzy spowodowali, że jesteśmy narodem
biednym, że nam się ciężko żyje, że wielu Polaków nie bardzo radzi sobie ze swoim bytem, że tyle problemów nakłada się na polską rodzinę.
Ks. Jerzy przychodzi jako patron także w bardzo trudnym czasie. Swoim przykładem i słowem, które po sobie pozostawił, na pewno zawsze
będzie bronił Polski, polskości i Polaków, będzie nawoływał, byśmy
umieli być ludźmi prawymi, uczciwymi wewnętrznie. Jest wzorem dla
młodego pokolenia, by iść drogą prawości, być uczciwym i odważnym. Ale jest także wzorem dla duszpasterzy, którzy powinni myśleć
o głębokim przeżywaniu swego kapłaństwa, którzy muszą wiedzieć,
że kapłan powinien się spalać dla Boga na ołtarzu duszpasterskiego
obowiązku wobec powierzonych mu wiernych, nie przechodzić obojętnie obok ludzi oczekujących pochylenia się nad ich biedą, nieszczęściem, trudem. Ks. Jerzy był zwyczajnym kapłanem, duszpasterzem,
i to wystarczyło mu do zdobycia korony męczeństwa. Oczywiście, nie

myślał kategoriami nagród, ale kategoriami wielkiego zobowiązania
wobec szukających nadziei w Bogu i Kościele. I nigdy się temu nie
sprzeniewierzył. Pozostał wierny do końca. Taka wierność powinna
towarzyszyć wszystkim kapłanom. Nie można pozwolić sobie na szukanie samego siebie czy spełnianie egoistycznych zachcianek. „Drogą
Kościoła jest człowiek”. To utożsamienie się z głosem Ojca Świętego,
z nauką społeczną Kościoła i – co najważniejsze – z Ewangelią i jej
przesłaniem. To wszystko było własnością serca ks. Jerzego. Gdyby
tak nie było, zapewne jego ludzkie dzieje potoczyłyby się inaczej –
może znalazłby się na studiach zagranicznych, może byłby profesorem
wyższej uczelni... Ale tak się nie stało. Ks. Jerzy wiedział, że jego święcenia kapłańskie, Msza św., udzielane sakramenty, wygłaszane kazania
są bardzo potrzebne ludziom i Ojczyźnie. Odczytał jasno swoją misję,
jako najważniejszą i najpiękniejszą.
Polscy Biskupi prosili papieża Benedykta XVI o przyśpieszenie
beatyfikacji Księdza Jerzego.
W grudniu 2009 roku papież podpisał dekret o męczeństwie sługi
Bożego Jerzego Popiełuszki
Uroczystość beatyfikacyjna rozpocznie się na placu Piłsudskiego,
a przewodniczyć jej będzie prefekt watykańskiej kongregacji ds.
beatyfikacji i kanonizacji, legat papieski abp Angelo Amato. Następnie procesja z relikwiami ks. Popiełuszki przejdzie Traktem
Królewskim do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
O wyborze przez Benedykta XVI daty beatyfikacji zdecydował
fakt, iż 19 czerwca kończy się Rok Kapłański. A Ksiądz Jerzy jest
dla nas wzorem kapłana i Ojciec Święty chce ten wzór upowszechnić na cały Kościół w Polsce i na świecie.

ZASADY WYCHOWANIA W OCHRONCE

Według założyciela instytucji „ochronki”, bł. Edmunda Bojanowskiego, a następnie według kontynuatorów jego dzieła, główną
strategią oddziaływania na dziecko jest strategia świadectwa, która
polega na wywołaniu mechanizmu identyfikacji: wychowanek utożsamia się z pewną osobą, tzn. przyswaja sobie lub wprowadza w swoje
życie niektóre cechy innej osoby. Proces ten odbywa się według
wzorca, jaki został skonstruowany przez wychowawcę. Dodać należy,
iż zachodzi on nie tyle przez poznanie lub przedstawienie wartości,
ile przez ukazywanie życia zgodnego z deklarowanymi wartościami.
Innymi słowy – mniej teorii, więcej praktyki.

Ponad rok temu ukazał się na
łamach naszego pisma artykuł dotyczący wychowania w ochronce. Dziś
pragniemy kontynuować tę tematykę,
gdyż jest ona istotna nie tyle dla poszerzenia wiedzy, ile dla wyrobienia sobie
poglądów na specyfikę tej szlachetnej w
swych założeniach instytucji.
Specyfika ochronki - szczególnego miejsca w życiu małych dzieci,
wyraża się w kilku zasadniczych obszarach:
• Integralnym wychowaniu, rozumianym jako pełny rozwój dziecka.
Zadaniem wychowawczyni jest takie wspieranie wychowanka, by
z jednej strony uniknąć kierowania go do wybujałego indywidualizmu zorientowanego nadmiernie na sukces, a z drugiej – by
nie ograniczać młodego człowieka wyłącznie do wyrównywania
braków. Takie wychowanie oparte jest na własnym przykładzie
wychowawczyni, odpowiednich wartościach, metodach i środkach dydaktycznych dostosowanych do wieku oraz możliwości
dziecka, a także na stałej współpracy z rodziną.
• Działaniach, jakie podejmują wychowawcy, zmierzających do
ochrony i urzeczywistnienia wartości i godności dziecka. Działania
te wyrażają się poprzez odkrywanie i rozwijanie darów nadprzyrodzonych i naturalnych, w odniesieniu do rzeczywistości, w jakiej
dziecko żyje i do jakiej dąży.
• Pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej, nastawionej
na uczestniczenie w czynnościach zespalających zróżnicowania
wynikające ze stanu zdrowia, sprawności, statusu społecznego,
materialnego oraz odmienności pokoleniowej.
• W realizacji misji i wizji pracy wychowawczej, podejmowanej
przez Siostry i wychowawczynie (o wizji i misji ochronki wspominaliśmy w poprzednim artykule).
• Zakresie tych działań w ochronkach, który przekracza wymiar
jedynie widzialny, dostrzegalny dla człowieka, rozszerzając się
na wymiar łaski (m.in. dotykając tajemnicy świętych obcowania
i nadprzyrodzoności).

Józef Lasyk

Do zasad wychowania stosowanych w ochronce należą:
• Zasada świadomego i celowego organizowania przez wychowawczynię sytuacji wychowawczych oraz wykorzystanie w tym aspekcie sytuacji i wydarzeń z życia codziennego.
• Zasada integracji praw i potrzeb związanych z rozwojem dziecka,
jego naturą i rozwijanie ich zgodnie z celem wychowania.
• Zasada dbałości o harmonijny rozwój, w którym każda sfera jest
jednakowo ważna.
• Zasada wykorzystania dorobku kulturowego - odwołanie się do
polskiej tradycji.
• Zasada budowania wspólnoty osób.
• Zasada pielęgnowania rytuału ochronki(obrzędowość, zwyczaje
związane z przezywaniem pór roku, dnia, dni tygodnia).
• Zasada integracji wartości kulturalnych z wartościami życia, co
powinno zachodzić także na etapie życia wspólnotowego poprzez
autentyczne relacje osobowe wychowanków z nauczycielami.
• Zasada współdziałania ochronki z rodziną i środowiskiem w procesie integralnego wychowania dziecka.
„Powierzając” swoje dziecko ochronce, miejmy zatem świadomość
tego, że nie tylko będzie ono chronione, ale przede wszystkim kształtowane na prawdziwego chrześcijanina i prawdziwego człowieka.
Dorota Bębenek
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Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią (Mt 5,7). Jest to jedno z najważniejszych zdań wypowiedzianych przez Jezusa, które wzywają nas do miłosierdzia i obiecują w zamian Boże miłosierdzie. Wiarę w miłosierdzie Boga najmocniej wyraził Jezus, wypełniając Boży
plan zbawienia człowieka i oddając swoje życie na krzyżu.
W ten sposób stał się On dla ludzkości tym, który okazał jej
prawdziwe miłosierdzie Boga przez wyzwolenie z mocy zła,
grzechu i śmierci. W błogosławieństwie dla miłosiernych
zawarte jest wezwanie do naśladowania Jezusa w bezinteresownym okazywaniu miłosierdzia. Jednak, aby w pełni zrozumieć to błogosławieństwo, należy odczytać je w kontekście pozostałych. Warto zwrócić również uwagę na kolejność
ośmiu błogosławieństw. Bowiem jest ona nieprzypadkowa
i stanowi etapy rozwoju duchowego tych, którzy chcą naśladować Chrystusa w swoim życiu.
Aby zostać człowiekiem miłosiernym, najpierw trzeba być
ubogim w duchu, czyli wolnym w wymiarze dóbr ziemskich.
Świadomość, że wszystko co posiadamy jest depozytem od
Boga, pozwala łatwiej przekazywać innym to, co otrzymaliśmy, jeśli zażyczy sobie tego Bóg - właściciel tych dóbr.
Tylko człowiek wrażliwy potrafi współcierpieć z innymi,
a jest to podstawowa umiejętność potrzebna do czynienia
miłosierdzia. Nie można efektywnie pomóc człowiekowi,
jeśli nie rozumie się jego cierpienia. Tylko ten, kto potrafi
niejako nieść wraz z cierpiącym jego ból, jest prawdziwie miłosiernym. Nie wystarczy być wrażliwym, ale aby
czynić miłosierdzie, należy stać się również łagodnym,
czyli posiadać umiejętność opanowania uczuć. Uczucia
powinny być pod kontrolą rozumu, wtedy będą twórczą
siłą w dziedzinie miłosierdzia. Prawdziwe miłosierdzie
zawsze będzie mądrym i pełnym wrażliwości działaniem.
Nie można pragnąć i okazywać miłosierdzie, bez pragnienia
i dążenia do sprawiedliwości. Sprawiedliwość stoi na straży
miłosierdzia, aby miłosierdzie nie było naiwne. Miłosierdzie
natomiast chroni sprawiedliwość, aby ta nie przerodziła się
w okrucieństwo. Ponadto miłosierdzie sprawia, że owoce
sprawiedliwości są trwałe. Jeśli tak często w dziedzinie życia
społecznego mówi się o potrzebie zachowania zasad sprawiedliwości, to należy zwrócić taką samą uwagę również na
miłosierdzie, bowiem bez niego trudno spodziewać się prawdziwych i trwałych owoców sprawiedliwości w życiu jakiejkolwiek wspólnoty.
Ludzie czystego serca to ci, którzy starają się zachować niewinność wobec jakiegokolwiek grzechu, nie tylko
w dziedzinie VI przykazania. Podobnie jak w przypadku
sprawiedliwości, tak i cnota czystości jest ściśle związana
z miłosierdziem. Jeśli bowiem sprawiedliwość sprowadza
miłosierdzie, to miłosierdzie sprowadza czystość serca. Jałmużna gładzi grzechy (Syr 3,30). Prawda o oczyszczającej
roli uczynków miłosierdzia znana była już w Starym Testamencie. Natomiast Jezus już w samym błogosławieństwie
dotyczącym miłosiernych zapowiada dostąpienie przez nich

miłosierdzia Bożego także w kontekście odpuszczenia grzechów. Zachodzi również relacja zwrotna między cnotą miłosierdzia i czystości: ten kto świadczy miłosierdzie, traci za
to zapłatę, jeśli czystym sercem tego nie czyni. Miłosierdzie
zawsze jest związane z nagrodą. Jeśli jednak czynione jest
przez człowieka w stanie grzechu, to duchowy zysk w całości, lub w dużej części jest wykorzystany do oczyszczenia
z tego grzechu. Wtedy traci się w takim samym wymiarze
nagrodę w niebie. Człowiek nieustannie jest narażony na
skalanie swego serca grzechem, jednak należy dążyć do minimalizacji tego zagrożenia. Bowiem im czystsze serce, tym
czynienie miłosierdzia jest efektywniejsze w kontekście gromadzenia sobie skarbów w niebie.
Człowiek miłosierny zawsze tam, gdzie się pojawia,
wprowadza pokój, ale również jest ciągle narażony na prześladowania ze strony tych, którzy boją się uzdrawiającej siły
miłosierdzia. Osiem błogosławieństw wygłoszonych przez
Jezusa w Kazaniu na Górze stanowi nierozdzielną całość
i można je porównać do elementów łańcucha. Proces rozwoju
duchowego polega na dokładaniu poszczególnych oczek tego
łańcucha, a później wzmacnianiu go. Powyższe rozważania
miały na celu ukazać głębsze zrozumienie błogosławieństwa
dotyczącego miłosiernych, ale w taki sam sposób można odczytać sens każdego z innych błogosławieństw w kontekście
całości. Z naszej refleksji wyraźnie wynika, że nie można być
człowiekiem miłosiernym bez cnoty ubóstwa, wrażliwości,
łagodności, sprawiedliwości, czystości, pokoju i męstwa.
Miłosierdzie jest nierozdzielne z nędzą. Można by powiedzieć, że miłosierdzie odruchowo reaguje na nędzę
i niedolę. Bóg ma do nich nieodparty pociąg. Im bardziej
Bóg widzi niedolę swego ludu, tym bardziej go kocha i tym
bardziej objawia się Jego miłosierdzie. Jego miłosierdzie jest
nieskończone. Można by powiedzieć, że grzech jest praktycznie nieskończony, ale jest taki moment, w którym zdecydowanie należałoby go powstrzymać. Grzech nie jest aż tak
nieskończony. Dlatego trzeba, aby miłosierdzie Boże było
nieskończone. Właśnie w to miłosierdzie tak bardzo wierzyła święta Teresa z Lisieux, ona, która wraz z siostrą Faustyną
jest wielką apostołką miłosierdzia w naszych czasach, ponieważ właśnie teraz ludzka niedola osiągnęła wyjątkowy poziom. I zamiast mówić sobie, że człowiek jest zły z powodu
nędzy i aby wszystko oczyścić nie pozostaje nic innego, jak
zesłać morze ognia, tak jak potop za czasów Noego, święta Tereska odpowie: „Gdybym popełniła wszystkie grzechy
świata, wszystkie możliwe zniewagi Boga, zachowałabym
zawsze tę samą ufność” , ponieważ wiem, jak to powiedział
święty Paweł, wiem, w kim pokładam ufność, wiem, w kogo
wierzę. Uwierzyłam w Boga miłosiernego, w Boga, który
kocha moją niedolę, który kocha we mnie wszystko, aż do
mojej nędzy. Bóg nas kocha, Bóg ma jakby odruchową reakcję na nędzę. Swym nieskończonym miłosierdziem otula
nędzę świata.
Halina F.
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Symbolika Wielkiej Soboty
Wiele osób zadaje pytanie, czemu w Wielką Sobotę, jest tak długo w kościele? Rzeczywiście, Liturgia Wigilii Paschalnej trwa dosyć długo. Dlaczego w Wielką Sobotę w kościele
się nam dłuży? Odpowiedź jest bardzo prosta: gdybyśmy rozumieli wymowę obrzędów
wielkiej soboty, na pewno nikomu z nas liturgia nie dłużyłaby się. W liturgii wszystko
ma swoje znaczenia, każdy gest, każdy obrzęd ma głęboką wymowę i symbolikę.
Najpierw wyjaśnijmy co oznacza w ogóle Pascha? Wielu z nas odpowiedziałoby,
że chodzi tu o Święta Wielkanocne. Jest to odpowiedź słuszna. Co oznacza słowo
„pascha” ? W języku hebrajskim znaczyło ono tyle, co przejście. Historia zbawienia mówi o wielu takich paschach (przejściach):

Pascha stworzenia - przejście z nie-istnienia do istnienia całego świata opisane
na pierwszych stronicach Biblii,
Pascha Izraela - przejście Hebrajczyków z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej
ukazane w obrazie przejścia synów Abrahama przez Morze Czerwone. Ta ucieczka
z Egiptu poprzedzona została przejściem anioła śmierci zabijającego wszystkich pierworodnych w domach prześladowców. Na pamiątkę tamtej nocy Żydzi obchodzili i do dziś
obchodzą swoją największą uroczystość religijną.
Pascha Chrystusa - przejście Zbawiciela ze śmierci do życia w tajemnicy Jego
Śmierci i Zmartwychwstania. Warto przypomnieć, że Chrystus został ukrzyżowany
w Wigilię Paschy żydowskiej w świętym mieście Jerozolimie.
Pascha chrześcijanina - przejście z niewoli grzechu i szatana do wolności dzieci
Bożych dzięki zasługom Chrystusa wysłużonych w tajemnicy Jego paschy. W tę tajemnicę paschy-przejścia chrześcijanin wchodzi przez chrzest.
Ogień - Ogień bywa żywiołem niszczycielskim, ale jednocześnie ogrzewając pozwala prze-

trwać chłód, a także oświetla ciemność nocy. Ogień w Biblii był też znakiem objawienia się
Boga, który ukazał się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i zstąpił w osobie Ducha Świętego na
Maryję i Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Ten symbol może być w rzeczywistości ukazany
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w trakcie trwania Wigilii Paschalnej, jeśli zaczyna się ona w ciemności, jeśli ogień
istotnie rozświetla noc, jeśli wnoszony do ciemnego kościoła paschał i trzymane
przez wiernych świece dają naprawdę światło. Uzupełnieniem tej głębokiej w wymowie liturgii światła jest starożytny hymn Exultet opowiadający o Wielkiej Nocy
Paschy Chrystusa, której uświęcająca siła „oddala zbrodnie, z przewin obmywa,
przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi”

Słowo Boże - Jest ono przede wszystkim stwórcze. Mówi o tym opis stwo-

rzenia świata opisujący pierwszą paschę- przejście z nie-istnienia do istnienia.
Czytania, których w tę noc jest bardzo wiele, wiodą nas przez całą historię zbawienia,
poprzez Abrahama, przejście Hebrajczyków przez Morze Czerwone, teksty prorockie zapowiadające odnowienie przymierza
Boga z Jego ludem, aż po opis radości poranka wielkanocnego. Kościół
śpiewa radosne „Chwała na wysokości
Bogu” , biją wszystkie dzwony, bo
Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał,
pokonał śmierć, piekło i szatana.

Woda - Dla ludzi żyjących na skraju pustyni woda
była czymś podstawowym. My, żyjący w czasach
rozmaitych klęsk ekologicznych, tę wymowę wodę
coraz lepiej rozumiemy. Woda nie jest tylko czymś,
co obmywa z brudu, woda jest konieczna do życia,
daje życie, bez niej życie jest niemożliwe. Wigilia
Paschalna w starożytnym Kościele była czasem udzielania chrztu, jako że chrzest to pascha chrześcijanina,
czyli jego pierwsze i podstawowe przejście z królestwa
szatana do Królestwa Bożego. Dlatego w po wezwaniu świętych w tę noc poświęca się wodę, kropi się nią
wierzących, którzy, trzymając zapalone (najlepiej swoje od chrztu) świece uroczyście
odnawiają przyrzeczenia chrzcielne: wyrzekają się szatana i wyznają wiarę w Boga.
c.d. na str. 10

GLORIA TIBI TRINITAS

10

c.d. ze str. 9

Chleb - Ten zwyczajny pokarm przez Chrystusa

przemienia się w Jego chwalebne i zmartwychwstałe Ciało. W ten sposób chrześcijanie biorą udział
w tajemnicy Paschy Chrystusa, Jego przejścia ze
śmierci do życia.

• Aktualności parafialne •
v W
 styczniu w dolnym kościele odbył się Dzień Babci
i Dziadka.
v Dzieci z Ochronki wystawiły „Jasełka” .
v Tegoroczne Parafialne Rekolekcje Wielkopostne w dniach
od 21 do 24 marca prowadził ks. dr Wacław Barnaś.

WIGILIA PASCHALNA
Liturgia Światła
Po zapadnięciu nocy, (według czasu żydowskiego jest to już niedziela), Kościół gromadzi się
aby sprawować najważniejszą mszę w ciągu całego roku, która nazywa się Wigilią Paschalną.
Lud gromadzi się przed kościołem aby tam kapłan poświęcił ogień i zapalił ogromną świecę
zwaną Paschałem, symbolizującą Zmartwychwstałego Chrystusa. Na Paschale znajdują się
charakterystyczne symbole: krzyż, pięć ziaren
kadzidła (pięć ran Chrystusa), pierwsza i ostania litera alfabetu greckiego (Alfa i Omega
Chrystus jest wieczny) i bieżący rok (Chrystus
jest teraz). Podczas procesji do kościoła wierni
zapalają od Paschału przyniesione świece (najlepiej od chrztu) aby w ten sposób rozproszyć
ciemności panujące w kościele, które symbolizują śmierć i nasze grzechy. Po dojściu do
ołtarza zapala się w kościele wszystkie światła
i kapłan śpiewa najpiękniejszy hymn kościelny
który nazywa się Orędzie Paschalne (Exultet).

v W
 Niedzielę Palmową (28 III) po uroczystej Mszy Św.
odbył się konkurs palm. Doceniony został trud, kunszt
i serce tych, którzy podtrzymując tę przepiękną tradycję
przygotowali do poświęcenia swe misterne rękodzieła.

Liturgia Słowa
Następnie sprawowana jest Liturgia Słowa podczas której czytanych jest aż 9 fragmentów Pisma Świętego opisujących historię zbawienia od Stworzenia świata, poprzez
ofiarę Abrachama, ucieczkę z Egiptu, proroków aż do Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu, podczas śpiewu „Chwała na wysokości”
w kościele biją wszystkie dzwony. i zapalane są świece na ołtarzu. Ewangelię poprzedza uroczyste „alleluja” które w litrugii nie było używane od Środy Popielcowej.

Liturgia Chrzcielna
Następną częścią mszy jest Liturgia Chrzcielna (wody).
Na początku wzywamy wstawiennictwa naszych
świętych patronów śpiewając Litanię do Wszystkich
Świętych. Poświęcona jest woda chrzcielna w której
Kapłan zanurza paschał. Trzymając w rękach zapalone Świece, odnawiamy swoje przyrzeczenia chrzcielne (i udzielany jest chrzest katechumenom). Kapłan
kropi wiernych wodą chrzcielną aby w ten sposób
przypomnieć nam naszą paschę chrześcijanina.

Liturgia Eucharystii
Po Liturgii Eucharystii - w nocy - ma miejsce Procesja Rezurekcyjna, w czasie, której ogłaszamy
całemu światu, że „Pan Zmartwychwstał” , podobnie jak niewiasty, które idąc do grobu skoro
świt, zastały go pustym. O tym fakcie z wielkim
przejęciem doniosły Apostołom.

I miejsce
1. Jan i Małgorzata Niemiec oraz Katarzyna Colins
2. Tomasz i Bartłomiej Kosal
3. Kamil Lupa
II miejsce
1. Julia i Kacper Popiela
2. Dawid Wolak
3. Dzieci z rodzin Dziedziców i Łęczyckich
III miejsce
1. Krzysztof i Piotr Konstanty
2. Angelika Zając
3. Jakub i Julia Stawiarscy
4. Małgorzata Czerwińska, Zuzanna i Krzysztof
5. Maciej Radom, Marcin i Maria
WYRÓŻNIENIA:
1. Piotr Grzyb
2. Maksymilian i Dawid Plata
3. Elena Coloman
4. Daria Pach
5. Szymon i Emilia Leśniak
6. Karolina i Zuzanna Sowa
7. Halina Czerwińska
8. Magdalena Pietrzak
9. Katarzyna Colins
10. Dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka

• Aktualności parafialne •
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