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Uroczystość Zwiastowana Pańskiego
25 marca - na dziewięć miesięcy przed

Bożym Narodzeniem Kościół obchodzi
uroczystość Zwiastowania Pańskiego,
nazywana także Zwiastowaniem Naj-
świętszej Maryi Panny, którą od V wie-
ku zaczął wprowadzać Kościół wschod-
ni, a następnie na Zachodzie przyjęło się
to święto od czasów papieża Św.
Grzegorza Wielkiego (+604).

Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego ma nam przypo-
mnieć tę chwilę, kiedy pod
sercem Maryi rozpoczyna
swoje życie Jezus – nasz Zba-
wiciel. Dzięki temu, że Maryja
odpowiedziała Bogu: TAK -
niech się stanie zgodnie z
Twoim słowem i niech bę-
dzie wola Twoja Boże, Jezus
mógł się począć i przyjść na
świat. Odpowiedź Maryi uka-
zuje nam na ważny wymiar prze-
żywania wiary. Wskazuje na decyzję
człowieka, odpowiedź na propozycję ze
strony Boga. Bóg jest tym, który wycho-
dzi z inicjatywą, lecz człowiek posiada
wolność wyboru i przyjęcia Bożej obec-
ności w swoim życiu. Maryja, chociaż
była bardzo zdziwiona i nie rozumiała do
końca co mają znaczyć słowa wypowie-
dziane przez anioła, zaufała i odpowie-
działa na zaproszenie. Była to jej osobi-
sta decyzja wiary. Zwiastowanie wska-
zuje nam na piękną rzeczywistość rów-
nież naszej wiary, bowiem Jezus, Syn
Boży staje się obecny i widzialny na zie-
mi dzięki temu, że Maryja wyraża na to
zgodę.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
jest również dla nas szczególnym zapro-
szeniem, abyśmy oddali Bogu do dyspo-
zycji siebie samych, by móc doświadczać
Jego obecności, a przez to dzielić się Nim
z tymi, którzy się w życiu pogubili.

Z obecnością Boga w życiu
człowieka jest podobnie jak
z darem życia, które się roz-
poczyna w momencie po-
częcia (jest niewidzialne,
ale się rozpoczęło i się

rozwija) Dlatego dzień
Zwiastowania Pańskiego jest

również przeżywany w Koście-
le jako Dzień Świętości Życia.

Może szczególnie w dzisiejszych
czasach powinniśmy zatroszczyć
się o życie najbardziej bezbron-
nych dzieci i dołączyć do Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczętego.
Musimy pamiętać o bardzo waż-

nej rzeczy, że rozpoznanie obecności
Boga w naszym życiu, to nie kwestia jed-
nej chwili. Bóg działa nieustannie i ob-
jawia swoją obecność subtelnie, nawet
wtedy kiedy nam się wydaje, że milczy.
Dlatego też nie powinniśmy się zniechę-
cać i wątpić w obecność Bożą w naszym
życiu, nawet wtedy, kiedy do końca nie
rozumiemy Bożych planów wobec nas
czy naszych bliskich.

Spróbujmy tak jak Maryja żyć w głę-
bokiej zażyłości z Bogiem oraz tak jak
Ona odkrywajmy i dostrzegajmy obec-
ność Jezusa w naszym życiu pamiętając,
że to Bóg zawsze wybiera miejsce i czas,
aby się objawić. Bożena S.
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twy i manifestacji życia, której nas nauczył Jezus Chrystus.
  6.W poniedziałek  (22.03) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św. Rity,

patronki spraw beznadziejnych. Wcześniej, o godz. 17.15 nabożeństwo połączone
z obrzędem poświęcenia róż. Do skrzynki przy kaplicy Miłosierdzia Bożego można skła-
dać kartki z wypisanymi prośbami i podziękowaniami, które będą odczytane w czasie
nabożeństwa. Po nabożeństwie udzielimy błogosławieństwo relikwiami św. Rity.

  7.W czwartek (25.03), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się
dla nich spotkanie  w kościele.

  8.W  czwartek (25.03) w Uroczystość Zwiastowania NMP w czasie Mszy św. o godz.
18.00 nastąpi przyjęcie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chętnych za-
praszamy pół godziny przed Mszą św. z tyłu kościoła będzie można odebrać obrazek
i złożyć podpis. Prosimy o zabranie ze sobą świec.

  9. W niedziele, w salce nr 1 można nabyć świece „Paschaliki Wielkanocne-Cari-
tas” - dzieło pomocy biednym dzieciom oraz kartki świąteczne.

10.Za tydzień obchodzimy Niedzielę Palmową. W czasie Eucharystii poświęcimy pal-
my.W tym dniu ministranci będą zbierać przed kościołem ofiary materialne na kwia-
ty do Bożego Grobu. Od soboty (27.03) przechodzimy do kościoła górnego.

11. Do czerwca są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelarii.
12. Prosimy o dostosowanie się do przepisów sanitarnych: obowiązek noszenia mase-

czek, zachowania 2 metrowego odstępu między sobą, a także o zajmowanie tylko tych
miejsc, które oznaczone są białymi kartkami. W naszym kościele zachowujemy wszyst-
kie obostrzenia i zasady sanitarne: kościół jest wietrzony po każdej Mszy świętej, co
pomaga we właściwej cyrkulacji powietrza dzięki dmuchawom, dezynfekowane są wszyst-
kie klamki i poręcze a przy drzwiach wejściowych są dostępnie płyny do dezynfekcji rąk.
Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialność za siebie i pomoc w zachowaniu
wszystkich obostrzeń. Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla
nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o nasze zdrowie i życie. W
naszym kościele, może przebywać jednorazowo 190 osób. Jest 160 miejsc siedzą-
cych i 30 stojących. Wyznaczyliśmy w naszym kościele oznaczone miejsce, przy fila-
rze, w którym można przyjąć Komunię do ust. W pozostałych miejscach księża udzie-
lają Komunii Świętej na rękę. Pragniemy też włączyć się w modlitwę całego Kościoła.
O 20.00 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca św.

13.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. W sobotę o godz.7.30
zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania górnego kościoła. Bóg zapłać za zrozu-
mienie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (22 -28 MARZEC 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (22.03.2021r.) Dzień powszedni
   7.00 1/za + Marię Erenfeld (od Urszuli i Janusza Wójcik z córkami)

2/za + Grzegorza Lampę we wspomnienie urodzin
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo do św. Rity
18.00 1/w intencji czcicieli św. Rity

2/za + Hildegardę Jastrzębską (od Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.)
3/za + Krystynę Suchanek (od Bożeny, Tadeusza i Krzysztofa Groń)

WTOREK (23.03.2021r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/za ++ Antoniego i  Stanisława Szwed

2/w intencji Marii w kol. r. ur., z podziękowaniem za Bożą Opatrzność i wszyst-
kie łaski, z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla całej rodziny

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Jerzego Sonnka

2/za + tatę Michała w 10 r. śm. oraz + mamę Krystynę
3/za + Eugeniusza Rzeszutka (od siostry Anny)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (24.03.2021r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/o potrzebne łaski dla Pani Barbary z rodziną

2/za ++ Mieczysławę i Józefa Lewińskich + Celinę z prośbą o radość życia wiecznego
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Marię Mynarek,  ++ męża, córkę Janinę, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2/za + Helenę Karcz w 1 r. śm. oraz + męża Wojciecha (od syna Ryszarda)
3/za + Jadwigę Śmiałek w kol. r. śm. z prośbą o dar nieba

CZWARTEK (25.03.2021 r.) - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
  7.00 1/za + Jacka Pajurskiego w 1 r. śm.

2/w intencji Pelagii Kamińskiej z ok. 90 r. ur., dziękując za dotychczasowe
łaski, z prośbą o Bożą opiekę i błog.

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za wstaw.Niepokalanego Poczęcia NMP w intencji osób podejmujących Duchową
Adopcję Dziecka Poczętego zagrożonego zagładą, o łaskę wytrwania w modlitwie

3/w intencji Marii z ok.ur. i im., dziękując Bogu za kol. rok życia i otrzymane łaski,
prosząc o błog. B., opiekę MB Nieust. Pom., dalsze zdrowie i łaski dla całej rodziny
i o dar nieba dla++m.Wojciecha,br.Mariana, bratowej Stanisławy, wnuka Waldema
ra,++rodzeństwa i rodz. z obu stron,++ najbliż.krew. znajomych i d.w czyśćcu cierp.

PIĄTEK (26.03.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Justynę Hiller w 2 r. śm. ++ jej męża Józefa i syna Zygmunta Kluge

2/ za + Mirosława Suszka (od sąsiadów z korytarza)
  7.30 - Różaniec
17.15 - Droga Krzyżowa  
18.00 1/za + męża Jerzego Stępnia w 6 r. śm., ++ jego rodziców i siostrę Marię prosząc

o radość zycia wiecznego

2/za + Adama Piec we wspomnienie urodzin
3/za ++ Weronikę, Annę i Władysława Wacinowskich,++ pokrewieństwo z obu stron

SOBOTA (27.03.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła i w int. ks. P. Furczyka

2/za + ojca Karola Frosztęgę w kol. r. śm. i ++ z rodziny z obydwu stron
3/w intencji córki Lidii z okazji imienin dziękując Bogu za otrzymane łaski i prosząc

za wstaw. MB Nieustającej Pomocy o łaskę wiary dla niej i jej rodziny
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Krystynę Michael w 1 r. śm., oraz ++ męża, zięcia i rodziców

2/za + mamę Annę Pielesz w 11 r. śm., + ojca Józefa, ++ braci: Jana i Fran-
ciszka oraz ++ dziadków Pielesz i Myśliwiec

NIEDZIELA (28.03.2021r.) - NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
  7.30 - za + Janinę Szubert
  9.30 - za + Eugeniusza Rzeszutka (od Jerzego Mączki z rodziną)
11.00 - za + córkę Joannę z prośbą o dar nieba
12.30 - w intencji Władysławy Sokołowskiej z ok. 75 r. ur., z podziękowaniem za

dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.
16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00 - w intencji Justyny w kol. r. ur. dziękując za dar życia, prosząc o wszelkie

łaski, dary Ducha św., zdrowie i opiekę Matki Bożej
20.00 - w intencji Sławomira prosząc za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowie-

nia Chorych o łaskę zdrowia i Boże błog.
Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (21 marca 2021)
  1.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby archidiece-

zji. W przyszłą niedzielę (28.03) kolekta będzie przeznaczona na budowę cmenta-
rza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą zło-
żyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

  3.W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których można
składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy itp.
Żywność przekażemy biednym.

  4.Zachęcamy wszystkich do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych.
W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze naszych
zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeń-
stwem. W niedziele o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

  5.W ramach małego postanowienia na Wielki Post zachęcamy w tym roku wszystkich
parafian, do wzięcia udziału  w akcji modlitewnej „Każde życie to dar od Boga”. Akcja
polega  na podjęciu postanowienia codziennej modlitwy „Pod Twoją obronę” w dwóch
intencjach:  O większą świadomość świętości każdego ludzkiego życia od poczęcia do
naturalnej śmierci (dla nas i wszystkich ludzi) a także w intencji dzieci poczętych, którym
grozi aborcja. Chętni do podjęcia tej modlitwy będą mogli zabrać sobie specjalny obrazek
i złożyć imienną deklarację w przeznaczonym do tego miejscu. Deklaracje te poniesione
zostaną 25 marca w Zwiastowanie NMP w procesji z darami, jako symbol naszej modli-
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Modlitwa eucharystyczna - Prefacja
W ostatnich numerach naszej gazetki

zaczęliśmy zapoznawać się z kolejną czę-
ścią Mszy – Liturgią Eucharystyczną.
Najważniejszym elementem Liturgii Eu-
charystycznej jest modlitwa euchary-
styczna. Składa się ona z wielu bardzo
głębokich i pięknych w swoim znacze-
niu modlitw i gestów. Określa się ją rów-
nież jako: kanon, anafora lub misterium
eucharystyczne. Jest to absolutnie cen-
tralna część Mszy. Rozpoczyna się od
prefacji, oznaczającą dosłownie „przed-
mowę” czyli coś co wygłasza się przed
czymś ważniejszym – w tym przypadku
przed słowami przeistoczenia. Prefacja
wprowadza nas w tajemnicę, która za
chwilę wydarzy się na naszych oczach.
Wszystko zaczyna się od dialogu wstęp-
nego, w którym padają słowa:

Kapłan: Pan z wami.
Wszyscy: I z duchem twoim.
Kapłan: W górę serca.
Wszyscy: Wznosimy je do Pana.
Kapłan: Dzięki składajmy Panu Bogu
naszemu.
Wszyscy: Godne to i sprawiedliwe.
To jeden z najpiękniejszy dialogów ja-

kie istnieją na świecie. Składa się z trzech
części. Pierwsza z nich, znana już z po-
czątku Eucharystii jest kolejnym przypo-
mnieniem, że Bóg jest pomiędzy nami,
że działa w swoim ludzie i czyni to przez
ręce wybranych kapłanów. Słowa: „W
górę serca” to nie tylko proste wezwanie
do odwagi byśmy podnieśli się do góry.
W czasie kiedy powstawały te teksty, a
także w ujęciu biblijnym, serce to coś
zupełnie innego niż synonim uczuć i mi-
łości, jak je obecnie kojarzymy. W Biblii
serce to tak naprawdę dusza czyli naj-
większa głębia człowieka. W tym krótki
dialogu kapłan zachęca nas, byśmy ca-
łych siebie, wszystko co posiadamy i
czym jesteśmy podnieśli do Boga. Na-
sza odpowiedź na to wezwanie jest zgodą

na to, by nawet najgłębsze pokłady swo-
jego istnienia wznieść ku Panu Bogu.
Tymi słowami wyrażamy, że pragniemy
uczestniczyć w zbawieniu, którego do-
konał Chrystus i że chcemy, aby ono
ogarnęło całe nasze życie. Gest rozłoże-
nia rąk, który w tym czasie wykonuje ka-
płan, oznacza zagarnianie świata i pod-
noszenie go ze wszystkim do Boga. Spró-
bujmy potraktować ten dialog jak wezwa-
nie, niech nas porwie, byśmy dali się cali
unieść ku Bogu. Trzecie wezwanie dia-
logu wstępnego opowiada o tym, że god-
nym i sprawiedliwym jest to, żebyśmy
składali Bogu dziękczynienie. Również
tego zdania nie możemy pominąć w prze-
żywaniu Mszy, ponieważ ono uświada-
mia nam, że wszystko co mamy, co mo-
żemy do Boga wznieść pochodzi od Nie-
go. Jemu należą się dzięki za to, że w
ogóle możemy być w tym miejscu i to
wszystko robić. Kolejną częścią prefacji
jest opowiedzenie tajemnicy danego dnia.
W dzień powszedni dotyczy zbawienia
bez dodatków związanych ze wspomina-
niem jakiegoś świętego lub przeżywanej
danego dnia tajemnicy wiary. Ostatnią
częścią prefacji są słowa, w których ka-
płan zapowiada, że w związku z tym
wszystkim co usłyszeliśmy przed chwilą
o zbawieniu, będziemy śpiewać ze świę-
tymi i aniołami pieśń uwielbienia.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
3

Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do
Parafian. Apelujemy o przekazywanie fi-
nansowego wsparcia poprzez wpłaty bez-
pośrednio na  konto parafii. Takie solidarne
działanie pozwoli naszej parafii przetrwać
ten trudny dla wszystkich okres. Nr konta:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068,
tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu
religijnego” Każdy może wspomóc pa-
rafię przez złożenie dobrowolnej ofia-
ry za pośrednictwem systemu wpłat
internetowych znajdującej się na
stronie internetowej. Bóg zapłać za
przekazanie darowizn!

Bogiem i skonfrontowania z Nim swo-
jego życia, wszystkich spraw z którymi
do Niego przychodzimy. Modlitwa to
również uświadomienie sobie, że Bóg
jest dla mnie zawsze dostępny (na wy-
ciągnięcie ręki). Modlitwa oparta była na
modlitwie prośby oraz wyznaniem - kim
dla mnie jest Jezus.

12.03. - O godz.17.15 rozpoczęła się
Droga Krzyżowa. Już minął półmetek
Wielkiego Postu. Jaki jest stan mojej
duszy? Co we mnie zmienił ten Święty
Czas? Czy trwam w moich postanowie-
niach, a może zupełnie o nich zapomnia-
łem/am? Czy uczestniczę w nabożeń-
stwach pasyjnych?         Bożena S.

Dzielę się myślami zawartymi w wy-
branych przemówieniach, kazaniach i
konferencjach Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego:

„Zawsze do dyspozycji Boga”
Prawdopodobnie ten poczciwy czło-

wiek, mąż sprawiedliwy, wyidealizował
sobie obraz życia domowego i chciał je
prowadzić tak zwyczajnie, po ludzku, jak
inni w Nazarecie. Upatrzył sobie Mary-
ję. Od dawna przyglądał się tej Istocie,
troszkę innej niż Jej koleżanki. Porów-
nywał i doszedł do wniosku, że Ona od-
powiada jego ideałom. Wejdzie więc w
Jej życie, zyska Jej serce.

A tu nagle w jego plany wchodzi coś,
co go niepokoi. Inna moc i działanie, któ-
re napełnia go lękiem. Trzeba go dopie-
ro uspokajać: „…nie bój się…”(Mt 1,20)
Józef poddaje się powoli. Nowa Moc
wchodzi w jego życie i w dom, który so-
bie wymarzył. Wszystko teraz wygląda
inaczej.

Wypadnie mu czuwać dzień i noc. Będą
przychodziły do niego nieoczekiwane
rozkazy: Weź Maryję! Weź Chłopca i
Matkę! Jak to dziwnie brzmi: „Wstań i
weź Dziecię i Matkę Jego, a uciekaj do
Egiptu…” O nim ani wzmianki – tylko o
Dziecięciu i Matce. Weź i leć! Pozostań
tam, aż ci dam znać (Mt 2,13) Nie waż

się wcześniej wracać, aż Ja ci powiem!
Zwykły człowiek, który dotąd nie miał
do czynienia z duchami i aniołami, wcho-
dzi nagle w osobliwe kontakty. Prawdo-
podobnie chciał po prostu jak każdy cie-
śla: heblować, rąbać, sklejać, zbijać de-
ski. Chciał wytwarzać zwykłe sprzęty
użytku domowego, a tu nagle musi le-
cieć do Egiptu. Potem Jerozolima, Na-
zaret i tak w kółko… Tak miele się życie
ludzkie pod potężną wolą Boga, który w
to życie wszedł i Sam działa.

Potem znów usłyszy: „Wstań, weź
Dziecię i Jego Matkę, i idź do ziemi Izra-
ela, bo już pomarli ci, którzy czyhali na
życie Dziecięcia” (Mt 2,20). Wstał więc
i poszedł, jak gdyby tylko to do niego
należało: wstać, wziąć, iść – wstać,
wziąć, wracać! Już nie ma jego życia, nie
ma jego maluczkiego ideału. Został wplą-
tany w wielkie sprawy Boże, chociaż ni-
gdy przedtem o tym nie myślał i takich
ambicji nie posiadał. Przy tym wszyst-
kim Józef był małomówny, cichy, uważ-
ny, nadsłuchujący. A Pan Bóg lubi prze-
szkadzać takim ludziom nawet we śnie.
Coś im tam opowiada… Józef wolałby
pewnie spokojnie spać we własnym
łóżku, jak tylu innych ludzi – a tu wtrąca
się jakaś Siła i ciągle wyrzuca go z lego-
wiska, pokazując różne drogi i przyna-
glając idź, idź… dalej, dalej, dalej…! Oto
Józef. Maria
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Migawki z ¿ycia naszej parafiiZas³oniêty krzy¿ - symbol ¿alu i pokuty grzesznika
Wielki Post jest szczególnym

czasem – zarówno w liturgii, jak
i w naszym życiu. Każda niedzie-
la Wielkiego Postu ma swoje
znaczenie. Od radości i nadziei,
którą niosła IV niedziela Wiel-
kiego Postu, w kolejną niedzielę
wchodzimy w czas pasyjny, kie-
dy w sposób szczególny skupia-
my się na męce Chrystusa.

W V niedzielę Wielkiego Po-
stu (lac. Judica) zwraca naszą
uwagę fakt, iż nie widzimy krzy-
ża – jest zasłonięty. Krzyże po-
zostają zasłonięte aż do końca li-

turgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, ob-
razy zaś do początku Wigilii Wielkanoc-
nej.  W tym czasie teksty liturgiczne i czy-
tania akcentują temat męki Chrystusa.

Trochę historii …
To bardzo stary zwyczaj, którego korze-

ni należy szukać przede wszystkim w śre-
dniowieczu. W XI wieku już na samym
początku Wielkiego Postu w kościołach
zasłaniano ołtarze tak zwanym suknem
postnym. Było to nawiązanie do czasów,
kiedy to publicznym grzesznikom nie po-
zwalano patrzeć na ołtarz i być blisko nie-
go.

Zasłonięty ołtarz miał przypominać, że
wszyscy jesteśmy grzeszni i mamy podej-
mować wysiłki pokutne prowadzące do
nawrócenia. Zasłona zaś była symbolem
żalu i pokuty, którym człowiek powinien
się oddać, aby wolno mu było znowu po-
patrzeć na Boski majestat po okresie
oczyszczenia. Poza tym zasłona zmuszała
wiernych do przeżywania Mszy świętej  w 
atmosferze tajemniczości i ukrycia. Nato-
miast od XVIII wieku ołtarze zasłaniano
już tylko podczas dwóch ostatnich tygo-
dni, czyli na okres pasyjny, który rozpo-
czyna V niedziela Wielkiego Postu.

Tymczasem nieco później, w XIII wie-
ku, pojawił się zwyczaj zasłaniania krzy-
ży na czas rozważania męki Pańskiej. Było

to związane z faktem, że w średniowieczu
krzyże były wysadzane złotem i perłami, a
Ukrzyżowanego pokazywano inaczej niż
obecnie - Jezus odziany był w szaty kró-
lewskie lub kapłańskie, posiadał koronę
nie  cierniową, ale królewską oraz nie miał
znamion śmierci i cierpień fizycznych.
Podczas rozważania Męki Pańskiej zasła-
niano więc krzyże, żeby ukryć wszelkie bo-
gactwo i znak tryumfu oraz aby ułatwić
wiernym skupienie się na męce Zbawicie-
la.

Dlaczego V niedziela Wielkiego Postu
jest dniem zasłaniania krzyży? Wiąże się
ten fakt z liturgią słowa: w starej tradycji
rzymskiej w V niedzielę W. Postu czytano
perykopę z 8 rozdz. Ewangelii Jana o kłótni
Żydów z Jezusem. Popularne tłumaczenie
zwyczaju zasłaniania krzyży nawiązuje do
słów tej właśnie Ewangelii: Porwali więc
kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus
jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni (J
8,59). Ukrywamy więc Chrystusa.

Dziś zasłonięty krzyż intryguje i jest ele-
mentem oczekiwania

W V niedzielę Wielkiego Postu zasłania-
my krzyż, aby zatęsknić za widokiem
ukrzyżowanego Pana i aby na nowo na
niego spojrzeć w Wielki Piątek, gdy zo-
stanie odsłonięty na naszych oczach w ob-
rzędzie adoracji krzyża.

W dzisiejszych czasach fakt zasłaniania
krzyża podkreśla cierpienie i całkowite
krzyżowe wyniszczenie się Chrystusa dla
nas. Zakrycie krzyża ma w nas wzbudzić
tęsknotę za wolnością i nadzieją, którą nie-
sie Chrystus. Fioletowe płótno symbolizuje
nasze grzechy, które przysłaniają nam Je-
zusa.

Zasłonięty krzyż przypomina nam, że
Wielki Post powoli się wypełnia. Już
wkrótce poznamy, że krzyż jest drzewem,
z którego płynie życie. Mocą śmierci krzy-
żowej i chwalebnego zmartwychwstania
Chrystus wydobywa nas z grobów, który-
mi są nasze grzechy. Joasia

07.03. - O godz.16.15 rozpoczęły się
kolejne Gorzkie Żale z kazaniem Pasyj-
nym „Zapowiedź”. Tym razem to zejście
do naszej codzienności, wielkopostnej
refleksji i zadumy. Ks. Leszek zwrócił
uwagę, że owa „zapowiedź” pochodzi od
samego Jezusa Chrystusa, bo właśnie z
Nim stajemy u kresu jego Misji Zbawie-
nia naznaczonej bólem i cierpieniem, ale
również bezgraniczną miłością do każ-
dego z nas. Pierwsza „zapowiedź”, to
zapowiedź tego co się wydarzy - męka i
chwalebne zmartwychwstanie Syna Bo-
żego. Jak powiedział ks. Leszek  wyda-
rzenie, w którym Bóg posyła nam całko-
wicie za darmo swojego Syna, który z
miłości do nas pragnie stać się Panem
naszego życia, w XXI wieku brzmi nie-
nowocześnie. Ks. Leszek podkreślił, że
powinniśmy zastanowić się nad kwestią
jakości naszej drogi prowadzącej do
Chrystusa, który kocha bezgranicznie
każdego z nas. Wielki Post to szczegól-
na okazja do odnowienia relacji z Bogiem
oraz odnowienia łask, które otrzymaliśmy
w Sakramencie Chrztu Św. oraz oczysz-
czenia naszej wiary. Ks. Leszek podkre-
ślił również, że prawa, które dał nam Bóg
w Dekalogu mają nas chronić, a przyka-
zanie miłości ma nam pomóc w rozwoju
naszej wiary. Dlatego też w wielkopost-
nym rachunku sumienia powinniśmy
spojrzeć na swoje życie, swoją codzien-
ność i swoje słabości w kontekście Bo-
żych przykazań, dokonując pewnych
poprawek, oddając Bogu wszystko co
sprzeciwia się Jego woli, bo tylko wtedy
staniemy się ludźmi wolnymi. Na zakoń-
czenie ks. Leszek cytując fragment Listu
Św. Pawła do Koryntian: „To bowiem,
co jest głupstwem u Boga, przewyższa
mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga,
przewyższa mocą ludzi” (1 Kor 1, 25)
zwrócił uwagę, że wielkość i moc Boga
nie objawia się w sensacjach i ideach fi-
lozoficznych lecz w drzewie Krzyża,

gdzie miłość zwycięża nienawiść; dobro
pokonuje zło; prawda obłudę i kłamstwo,
a życie pokonuje śmierć.

08.03. - O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji wszystkich dia-
konii i grup parafialnych. Podczas homilii
został rozważony temat: „Słowo Boże
nas pociesza i dodaje otuchy - papież
Franciszek”. Ks. Proboszcz przypomniał,
że Eucharystia jest spotkaniem z Bogiem
przy stole Słowa (ambona) oraz przy stole
eucharystycznym (ołtarz). Dlatego też
podczas Mszy św. karmimy się Słowem
i Ciałem Chrystusa. Ks. Józef zwrócił
uwagę, że Słowo Boże ważne jest nie
tylko w kościele, ale również w codzien-
nym życiu. Powtarzając za papieżem
Franciszkiem podkreślił, że powinniśmy
mieć Pismo Św. zawsze w zasięgu ręki -
w domu (na nocnym stoliku, i kiedy wy-
chodzimy z domu - w kieszeni).

Ks. Dziekan Józef zwrócił się do
wszystkich, a szczególnie do członków
diakonii i grup parafialnych, abyśmy każ-
dego dnia czytali Słowo Boże, które jest
otuchą i pocieszeniem.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie for-
macyjne, podczas którego ks. Proboszcz
nawiązując do listu apostolskiego papie-
ża Franciszka „Patris corde” (Ojcowskim
sercem) poruszył temat czułości - „Św.
Józef ojcem czułym”. Ks. Józef zwrócił
uwagę na słowa Papieża, który mówi, że
przez fakt iż Św. Józef stał się ojcem Je-
zusa musiał być jak każdy ojciec - czuły.
Dlatego każdy z nas powinien kierować
się w życiu nie tylko sprawiedliwością i
karą Bożą, ale również czułością, tj.życz-
liwością, serdecznością i szacunkiem
wobec siebie. Na zakończenie ks. Pro-
boszcz nawiązując do pierwszych chrze-
ścijan i ich wzajemnej miłości podkre-
ślił, że nie ma innej drogi aby odbudo-
wać Kościół jak tylko przez czułość.

09.03. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. We wprowadze-
niu Ks. Dawid zwrócił uwagę, że modli-
twa zaczyna się od chęci spotkania z
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