
 



 

SŁOWO DO … 
 

Drodzy Czytelnicy! 

Wkraczając w święty czas 

Wielkiego Tygodnia i Triduum Pas-

chalnego, oddajemy do Waszych rąk 

nowy – powiększony do 12 stron – 

numer naszego czasopisma para-

fialnego OPATRZNOŚĆ. Arty-

kuły, które tu zamieszczamy są 

spojrzeniem na to, co wydarzyło 

się w Naszej parafii, a także są małym wprowadze-

niem do tego, co przed nami. Zachęcam do lektury 

wszystkich zamieszczonych tekstów, a także zapra-

szam Parafian do współpracy w tworzeniu parafial-

nej gazetki. Chciejmy też dobrze przeżyć nadcho-

dzące dni, aby w naszym życiu Chrystus Zmar-

twychwstały prawdziwie był uwielbiony.   
ks. Rafał 

 

 

 

 

Pan Zmartwychwstał i jest z nami! Alleluja! 
 

Niech wielkanocne dzwony obudzą w nas nowe życie, abyśmy usłyszeli 

radosne Alleluja!, spotkali Zmartwychwstałego i nieśli współczesnemu światu 

mocne świadectwo wiary, wskazując każdemu zagubionemu człowiekowi Tego, 

który jest naszą nadzieją. 

W tym roku Niedziela Miłosierdzia kończąca Tydzień Wielkanocny bę-

dzie dla nas dniem szczególnym. Tego dnia Ojciec Święty Franciszek uroczyście 

ogłosi świętym naszego wielkiego rodaka i przewodnika po drogach wiary bł. 

Jana Pawła II. 

 

 

 

Serdecznie dziękuję parafia-

nom za to, że w każdą rocznicę jego 

odejścia do Domu Ojca gromadzili 

się licznie w naszej parafialnej 

świątyni na modlitwie o szybkie wy-

niesienie go na ołtarze. 

 

 

Życzę na te Wielkie Dni głę-

bokich przeżyć: pokoju i radości. 

 

ks. prałat Wojciech Wolniewicz 



 

A TY, JEZU, CO TU ROBISZ? 
 

Św. Faustyna opisuje w Dzienniczku pewien 

majowy poranek w roku, który miał być ostatnim jej 

życia. Święta wcześnie rano poszła do ogrodu, 

w którym nikogo jeszcze nie było, by rozmyślać 

o sprawach pobożnych. I nagle wyszedł jej naprze-

ciw Jezus, który zapytał ją, co tutaj robi tak wcze-

śnie rano. Odpowiedziała, że rozmyśla o Nim. Zaraz 

też zapytała: A Ty, Jezu, co tu robisz? 

Jezus odpowiedział: Wyszedłem na two-

je spotkanie, aby cię obsypać nowymi 

łaskami. Szukam dusz, które by łaskę 

Moją przyjąć chciały (Dzienniczek 

1705) . 

Kult Bożego Miłosierdzia ogarnia 

dziś cały świat. Obraz Jezusa Miłosier-

nego z podpisem Jezu, ufam Tobie jest 

znany chyba już w każdym zakątku 

świata. Wielką radością papieża-Polaka, 

błogosławionego Jana Pawła II było 

najpierw staranie się o zatwierdzenie 

kultu Bożego Miłosierdzia, gdy waty-

kańskie Święte Oficjum z powściągliwości 

i ostrożności zakazało w 1959 r. jego rozszerzania. 

Był to czas, gdy z kościołów znikły obrazy Jezusa 

Miłosiernego. Ale już wkrótce abp Karol Wojtyła 

rozpoczął proces beatyfikacyjny siostry Faustyny 

Kowalskiej, a w 1971 r. już jako kardynał postarał 

się o unieważnienie decyzji z 1959 r. Jako papież 

Jan Paweł II beatyfikował, a później kanonizował 

Apostołkę Miłosierdzia Bożego, ustanawiając zara-

zem II niedzielę Wielkanocną Niedzielą Miłosier-

dzia Bożego.  

Pod obrazem, namalowanym zgodnie z in-

strukcją św. Faustyny znajduje się podpis: Jezu, 

ufam Tobie. Przypomina on o Nowym i Wiecznym 

Przymierzu, jakie w imieniu ludzi zawarł z Bogiem 

Jezus Chrystus. Jak lud Starego Przymierza zobo-

wiązał się do przestrzegania otrzymanych Dziesięciu 

Przykazań, a Bóg złożył obietnicę szczególnej opie-

ki nad swym 

ludem, tak w 

Nowym Przy-

mierzu Jezus 

Chrystus, by 

wyjednać nam 

zbawienie, zło-

żył się w Ofierze 

swemu Ojcu. A 

człowiek? 

Pan Jezus 

powiedział do 

siostry Faustyny: 

Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć 

Moją, a Moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, 

czego potrzebujesz. (…) jeżeli ufność twoja będzie 

wielka, to hojność Moja nie będzie znać miary 

(Dzienniczek 548). Pan Jezus mówi też o duszach: 

Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem 

jest dawać wiele i to bardzo wiele (Dzienniczek 

1578). Obietnica miłosierdzia Bożego do-

maga się odpowiedzi człowieka, która do-

konuje się przez ufność Bogu. Jeśli tylko 

człowiek zda się na Bożą dobroć, może 

liczyć na nieskończone łaski.  

Jezus ostrzega jeszcze przed sposo-

bem, w jaki człowiek chciałby doświad-

czać miłosierdzia. Mówił do św. Faustyny: 

Nie zwracaj tak dużo uwagi na samo na-

czynie łaski, ale więcej na łaskę, którą ci 

podaję, bo naczynie nie zawsze ci się po-

doba… (Dzienniczek 1599). Czasem czło-

wiek może się przerazić łaską. Czasem 

można wystraszyć się trudnej obecności 

Jezusa w naszym życiu. Miłosierdzie nie zwalnia od 

doznawanych trudów życiowych, od cierpień. To są 

szczególne naczynia, w których jest wyjątkowa ła-

ska. I choć w takich sytuacjach najmniej chce się 

Panu Jezusowi ufać, bo jest trudno, bo boli… to jest 

to czas szczególnej łaski, którą można przyjąć tylko 

ze słowami Jezu, ufam Tobie na ustach. Wtedy 

sprawdzają się słowa o nieskończonych dobrodziej-

stwach, gdyż człowiek uświadamia sobie swoją kru-

chość i potęgę łaski Bożej w nim działającej.  

Pan Jezus domagał się kultu obrazu Miłosier-

dzia Bożego. Jest to jeden ze środków uczenia się 

ufności. Jezus przychodzi do ludzkiej ciemności, w 

której człowiek jest pogrążony, przynosząc mu świa-

tło i strumienie łask. Zbawiciel chce uczyć nas, że to 

On może nas z tej ciemności wyrwać, rozszerzyć 

nasze ciasne serca na ogrom łask, którymi chce od-

mienić nasze życie. Chrystus niejednokrotnie wy-

chodzi już wczesnym rankiem naprzeciw nas, chce 

nas spotkać, jak majowego poranka w ogrodzie spo-

tkał św. Faustynę. Jezus wychodzi, by szukać dusz, 

które przyjmą Jego łaskę.  

Patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego uczmy 

się ufności zwłaszcza wtedy, gdy łaska Boża przy-

chodzi w nieatrakcyjnym, wymagającym naczyniu. 

Z pewnością jednak jest ogromna i ma moc nas 

przemieniać. Trzeba tylko poszukać Jezusa, który 

już na nas czeka, zadać pytanie: A Ty Jezu, co tu 

robisz? i westchnąć, zawierzając: Jezu, ufam Tobie!  
 

Ks. Grzegorz Konieczny 

 
 



PRZEWODNIK PO ŚWIĘTYM TRIDUUM PASCHALNYM 
 

Bardzo często słyszymy w Kościele - zwłasz-

cza w okresie Wielkiego Postu termin Triduum Pas-

chalne. Jest to określenie najważniejszych trzech dni 

roku liturgicznego. Sama nazwa triduum pochodzi 

z języka łacińskiego i oznacza dosłownie „trzy dni 

paschalne” (hebr. pascha = przejście, nazwa naj-

większego święta żydowskiego upamiętniającego 

przejście anioła śmierci w czasie plagi egipskiej oraz 

przejście Izraelitów przez Morze Czerwone i wy-

zwolenie z Egiptu).  

Obchody Triduum trwają trzy dni. Jest to 

związane z żydowską rachubą czasu. Każde święto 

rozpoczyna się już poprzedniego dnia wieczorem po 

zachodzie słońca. Tak więc pierwszy dzień rozpo-

czyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej w czwartko-

wy wieczór a kończy Liturgią Męki Pańskiej w pią-

tek jeszcze przed wieczorem. Drugi dzień – od piąt-

ku wieczór przez sobotę - to czas liturgicznej ciszy 

i smutku. W sobotni wieczór roz-

poczyna się celebracja Świętej 

Nocy Zmartwychwstania. Noc 

Paschalna oraz cała Niedziela 

Wielkanocna to największe święto 

chrześcijańskie, pierwszy dzień 

tygodnia, uroczyście obchodzony 

w każdą niedzielę przez cały rok.  

W Wielki Czwartek rozpo-

czyna się w Kościele cykl udziela-

nia sakramentów św. Rano w ka-

tedrze biskup święci olej krzyżma 

(używany przy udzielaniu sakra-

mentu chrztu, bierzmowania i ka-

płaństwa) i olej chorych (do sa-

kramentu namaszczenia chorych). 

W parafiach sprawuje się w tym 

dniu tylko jedną Eucharystię - w 

godzinach wieczornych. Jest to 

Msza Wieczerzy Pańskiej - wspo-

mnienie i uobecnienie Ostatniej 

Wieczerzy Jezusa z Apostołami - 

pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii 

i Kapłaństwa.  

Wielki Piątek - to dzień śmierci Chrystusa. 

Jest on dniem ścisłego postu, bo „zabrano nam Pa-

na”. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii. 

Centralnym punktem wieczornej Liturgii Męki Pań-

skiej jest Adoracja Krzyża. Po Liturgii rozpoczyna 

się adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie 

trwająca do Wigilii Paschalnej. 

Drugi dzień triduum to Wielka Sobota. Jest to 

dzień adoracji Chrystusa w Grobie, dzień modlitwy 

i wyciszenia. W ciągu dnia przynosimy potrawy 

świąteczne do poświęcenia.  

W sobotę wieczorem rozpoczyna się Wigilia 

Paschalna, jest to najważniejsza i najpiękniejsza 

liturgia Kościoła - szczyt i źródło całego życia Ko-

ścioła. W czasie Wigilii Paschalnej uwielbiamy Bo-

ga w tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa. Roz-

poczyna się ona po zachodzie słońca. Jest to związa-

ne także z I częścią Wigilii – liturgią światła. II 

część – to liturgia słowa. Wysłuchujemy najważniej-

szych fragmentów Pisma św. o stworzeniu świata 

i człowieka, o wyjściu Izraelitów z Egiptu, o miłości 

Boga do człowieka, o Zmartwychwstaniu Chrystusa. 

Śpiewamy wtedy przy dźwięku dzwonów hymn 

Chwała na wysokości Bogu, a potem uroczyste Alle-

luja. III część to liturgia chrzcielna. Kiedyś tylko 

w Wielkanoc udzielano chrztu, a my w tym dniu 

odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. IV część sta-

nowi liturgia eucharystyczna - dalsza część Mszy 

św.  

Całe trzy dni winny być dla każdego chrześci-

janina wielkim świętem. Trzeba spojrzeć na Tridu-

um Paschalne – nie jak na trzy dni poprzedzające 

czy też przygotowujące do Wielkanocy, ale trzy dni 

świąteczne, rozumiane i przeżywane przez Kościół 

jako jedno, wielkie i najważniejsze święto. Chciej-

my poprzez uczestnictwo w liturgii tych świętych 

dni, jeszcze mocniej doświadczyć w sobie mocy 

Zmartwychwstałego Chrystusa, który uwalnia nas  

z grzechów i przywraca nam godność dzieci Bo-

żych.  
 

ks. Rafał 



 

KURS LEKTORSKI 
 

Lektor to osoba, która jest ustanowiona do 

czytania Pisma Świętego. Aby przekazywać 

wiernym Słowo Boże, należy być do tej posługi 

dobrze przygotowanym. 

Dokonuje się to na kursach lektorskich. Ich 

uczestnikami są ministranci od trzeciej klasy 

gimnazjum. W tym roku z naszej Parafii 

ustanowionych zostało trzech nowych lektorów. Są 

to ministranci: Patryk Rogal, Szymon Bartosik 

i Sebastian Nowak. 

Cały kurs lektorski trwał od września 

ubiegłego roku do lutego roku bieżącego w Arcy-

biskupim Seminarium Duchownym. Spotykaliśmy 

się tam, co niedzielę na zajęciach, które 

stopniowo pomagały nam zdobywać 

wymagane umiejętności. Materiały 

obejmowały fonetykę, formację 

biblijną, liturgiczną i wewnętrzną. 

Początkowo ćwiczyliśmy prawidłowy 

sposób czytania, tak by móc przekazać 

słuchającym wiernym, zrozumiale sens 

przekazywanej treści. 

Przez następne miesiące 

pogłębialiśmy rozumienie Słowa 

Bożego. W formacji biblijnej 

zdobywaliśmy podstawowe wiadomości o Piśmie 

św., Palestynie w czasach Jezusa i życiu pierwszych 

chrześcijan. 

W formacji liturgicznej zdobywaliśmy wiedzę 

na temat Mszału Rzymskiego, lekcjonarza 

i Ewangeliarza oraz Roku Liturgicznego. 

Rozmawiając o Mszy świętej, nabożeństwach 

porządkowaliśmy wiadomości o postawach, gestach, 

funkcjach liturgicznych, a także o miejscu lektora 

w procesji. Ostatnie zajęcia, to rozmowa z księdzem 

na temat naszego życia, jako chrześcijanina, 

zachęcenie do uważnego przemyślenia zagadnień 

wiary i ciągłej pracy nad sobą w relacji z Bogiem. 

Kurs lektorski zakończył się egzaminami 

z fonetyki, formacji Biblijnej i liturgicznej. 

Dnia 12 kwietnia podczas uroczystej 

Mszy św. w Katedrze Poznańskiej 

otrzymaliśmy krzyże lektorskie i zostaliśmy 

przyjęci do grona lektorów. 

 

 
Napisał: Patryk Rogal 

  

 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 

KWIECIEŃ: 

 

  6 – V Niedziela Wielkiego Postu 

13 – Niedziela Palmowa 

17 – Wielki Czwartek 

18 – Wielki Piątek 

19 – Wielka Sobota 

20 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

21 – Poniedziałek Wielkanocny 

27 – Niedziela Bożego Miłosierdzia  

28 – św. Wojciecha 

29 – św. Katarzyny ze Sieny 

MAJ: 

 

  1 – św. Józefa Rzemieślnika 

  2 – św. Atanazego  

  3 – Uroczystość NMP Królowej Polski; 

        Święto Konstytucji 3 Maja 

  4 – III Niedziela Wielkanocna 

  6 – św. Filipa i Jakuba 

  8 – św. Stanisława 

11 – IV Niedziela Wielkanocna 

13 – Matki Bożej Fatimskiej 

14 – św. Macieja 

16 – św. Andrzeja Boboli 

18 – V Niedziela Wielkanocna 

24 – NMP Wspomożycielki Wiernych 

25 – VI Niedziela Wielkanocna 

26 – św. Filipa Neri; Dzień Matki 

29 – św. Urszuli Ledóchowskiej 

31 – Święto Nawiedzenia NMP 

 



 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH 
 

Sakrament Chrztu otrzymali: 

 

Jakub Rosiński   ur. 05.08.2013 chrz. 01.03.2014 

Kacper Warszajło  ur. 26.09.2013 chrz. 08.03.2014 

Franciszek Czyżyk  ur. 26.09.2013 chrz. 23.03.2014 

Szymon Kowalski  ur. 18.09.2013 chrz. 23.03.2014 

Leonard Rucki   ur. 28.11.2013 chrz. 23.03.2014 

 

Rodzicom oraz Rodzicom Chrzestnym życzymy wielu Łask 

Bożych i cierpliwości w wychowywaniu dzieci 

Odeszli do Domu Ojca 

 

śp. Bolesława Grabowska  ur. 24.03.1942 zm. 22.02.2014  

śp. Krystyna Gańska  ur. 08.03.1926 zm. 01.03.2014 

śp. Krystyna Włoch-Komornicka  

ur. 06.08.1939 zm. 03.03.2014 

śp. Marcin Małecki  ur. 15.10.1933 zm. 07.03.2014 

śp. Zdzisława Wachowiak ur. 08.10.1931 zm. 08.03.2014 

śp. Anna Kierska  ur. 06.06.1937 zm. 10.03.2014 

śp. Łucja Matulewicz  ur. 09.08.1920 zm. 14.03.2014 

śp. Grzegorz Drzewiecki  ur. 20.01.1957 zm. 15.03.2014 

śp. Andrzej Borowski  ur. 22.08.1940 zm. 16.03.2014 

śp. Zenon Biniakiewicz  ur. 22.05.1923 zm. 22.03.2014 

śp. Bogdan Czypicki  ur. 23.02.1932 zm. 30.03.2014 

śp. Bożena Waliszewska  ur. 11.12.1943 zm. 03.04.2014 

 

Wieczny odpoczynek racz dać im Panie… 

 

 

OSTATNIE WYDARZENIA W PARAFII 
 

Dnia 11 lutego br. w naszej parafii rozpoczął nową 

kadencję pracy (już szóstą) Parafialny Oddział Akcji 

Katolickiej. Z nominacji ks. Arcybiskupa Stanisława 

Gądeckiego po raz czwarty funkcję prezesa naszego 

Oddziału będzie pełniła Małgorzata Grottel. Wybra-

no także nowy Zarząd POAK-u, w skład którego 

weszły następujące osoby: Małgorzata Adamiak 

(wiceprezes), Justyna Matuszak (sekretarz), Barbara 

Ładomirska (skarbnik) oraz członkowie: Maria 

Czajka, Magdalena Grabska, Stefania Runge, Alicja 

Wawrzyniak i Zofia Zawitaj. Gratulujemy! 

Oddział Akcji Katolickiej naszej parafii działa od 

1996 roku. Zebrania, które odbywają się na ogół w 

trzeci czwartek miesiąca, po wieczornej Mszy św., 

są otwarte dla wszystkich. Każdy może na nie 

przyjść i włączyć się do współdziałania na rzecz 

Kościoła i parafii. W zebraniach zawsze uczestniczy 

ks. Prałat Wojciech Wolniewicz, proboszcz naszej 

parafii, który jest jednocześnie asystentem parafial-

nym naszego Oddziału. Warto dodać, że asystentem 

diecezjalnym Akcji Katolickiej jest obecnie ks. dr 

Krzysztof Michalczak, od niedawna mieszkający 

przy naszej parafii i służący nam swoją duszpaster-

ską pomocą. 

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich chętnych do 

włączenia się do naszej parafialnej grupy Akcji 

Katolickiej! 

 

W niedzielę 23 marca br. gościliśmy w naszej Pa-

rafii p. Zygmunta Romanowskiego, który na każdej 

Mszy św. wykonywał podczas Komunii utwór mu-

zyczny, a pod koniec Eucharystii, dzielił się świa-

dectwem swego niezwykłego życia. Opowiadał, jak 

to we wczesnym dzieciństwie był sparaliżowany i 

pozbawiony słuchu. Jednak w większości z tego 

wszystkiego został w cudowny sposób, za sprawą 

Bożego działania, uzdrowiony - pozostał „tylko” 

niedowład lewej nogi. Dziś p. Zygmunt naturalnie 

porusza rękami, chodzi, śpiewa w różnych językach, 

a nawet gra na gitarze. Po wieczornej Mszy św. za-

prosił nas do Oratorium, aby zaprezentować więcej 

utworów muzycznych swego autorstwa. Było to dla 

wszystkich niezwykłe spotkanie.  

 

We wtorek 25 marca br. w uroczystość Zwiasto-

wania Pańskiego, grupa naszych Parafian na  

Mszy św. o godz. 18.00 złożyła przyrzeczenie Du-

chowej Adopcji Dziecka Poczętego, zagrożonego 

aborcją. Osoby, które włączyły się w to dzieło, będą 

swoją modlitwą przez 9 miesięcy (czyli do Bożego 

Narodzenia) wspierać dzieci, których życie jest za-

grożone.  

 

W środę 2 kwietnia br. mieliśmy parafialne czu-

wanie modlitewne związane z 9-tą rocznicą śmierci 

Jana Pawła II. W ciszy kościoła i obecności relikwii 

Papieża rozbrzmiewał jego głos słowami Apelu Ja-

snogórskiego, Dziesiątki Różańca św. fragmentami 

homilii. Wspólnota wysłuchała również wspomnień 

Abp Konrada Krajewskiego – ceremoniarza papie-

skiego. Odmówiona została też Koronka do Miło-

sierdzia Bożego i Litania do błogosławionego Jana 

Pawła II. Na zakończenie odśpiewane zostało TE 

DEUM i ucałowanie relikwii.  

 



 

WARTO PRZECZYTAĆ. 
 

 
 

Opowieść o kobiecie, która dała życie Świę-

temu Papieżowi – zachęcam do jej przeczytania 

tej książki przed czekającą nas kanonizacją. 

Cały świat poznał jej syna. Każdy, kto miał 

okazję z nim rozmawiać, podkreślał to, jak dobrym, 

ciepłym i niezwykłym człowiekiem był Jan Paweł 

II. A on często mówił o tym, jak wiele zawdzięcza 

swojej matce i rodzinie, którą udało jej się stwo-

rzyć.  

Kim była ta niezwykła kobieta? Jakie były jej 

losy? Jaki był dom, w którym wychowywał się Pa-

pież?  

Milena Kindziuk przez kilka miesięcy prze-

mierzała Polskę w poszukiwaniu choćby najdrob-

niejszych wspomnień o Emilii Wojtyłowej. Rozma-

wiała z krewnymi rodziny Wojtyłów oraz najbliż-

szymi współpracownikami Jana Pawła II, przegląda-

ła księgi parafialne, miejskie kroniki, muzealne 

zbiory. Dotarła do niepublikowanych wcześniej 

zdjęć i nieznanych dokumentów. To wszystko po-

zwoliło jej na stworzenie jedynego w swoim rodzaju 

portretu matki Świętego Papieża – Polaka, kobiety 

niezwykle silnej, odważnej i całkowicie oddanej 

swojej rodzinie. 

Choć jest to opowieść o matce Papieża – au-

torka rzeczywiście zadała sobie wiele trudu, żeby 

zebrać dostępne informacje o Emilii Wojtyłowej – 

nie da się ukryć, że część z nas rozpalać będą przede 

wszystkim anegdoty o Lolku. Niestety, inaczej niż 

może mogłoby się wydawać, nie ma tu sielankowe-

go dzieciństwa, żartów i zabawy. Pierwsza część 

książki koncentruje się na życiu bohaterki biografii, 

druga na spadku, jaki po sobie zostawiła. Zmarła, 

kiedy Lolek miał dziewięć lat. Wrócił ze szkoły, 

ucałował leżącą w łóżku mamę i rozpłakał się, bo ta 

była zimna. Trzy lata później zmarł starszy brat póź-

niejszego Papieża – ojciec i jedyny żyjący syn mu-

sieli się więc wspierać. Przez wiele lat obaj wypiera-

li świadomość o śmierci żony i matki. Sama Emilia 

była uosobieniem dobra, pokory i wiary. Urodziła 

nam świętego. Zresztą z historią jego narodzin też 

wiąże się kilka nieznanych wcześniej faktów.  

Premiera książki "Matka papieża, poruszająca 

opowieść o Emilii Wojtyłowej" - najnowszej publi-

kacji Mileny Kindziuk, dziennikarki Tygodnika 

"Niedziela" współpracującej z miesięcznikiem 

wSieci Historii miała miejsce w dniu 35. rocznicy 

wyboru Karola Wojtyły na papieża. 

Autorka tak potrafiła te opowieść ubrać w 

słowa, że powstała wielce pouczająca opowieść o 

matce, o jej dylematach, w ogóle o matce w rodzinie 

i z tej strony ta książka powinna być napisana ku 

pokrzepieniu i ku umocnieniu rodziny i wszystkich 

matek. Bo to właśnie te matki utrzymują spokój w 

rodzinie, w tym wirze świata, który próbuje w ro-

dzinie zamieszać.  

Książka Mileny Kindziuk to efekt wielu lat 

pracy i benedyktyńskich wręcz poszukiwań archi-

wów i świadków. Autorka przyznała, że trudno jej 

było rozpocząć prace nad publikacją. 

 
na podstawie art. z Niedzieli 

- przygotowała A. Krzyżaniak 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
Osoby pragnące aktywnie włączyć się w tworzenie naszego parafialnego 

czasopisma OPATRZNOŚĆ, 

na stałe lub okazjonalnie, prosimy o kontakt osobisty z ks. Rafałem. 



 

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 
 

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą. 

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu  

 powstrzymywać się od udziału w zabawach. 

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.  
 

WYKŁADNIA DLA 

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO 

 

PIERWSZE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: 

„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecz-

nych”. 

Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są: 

- 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

- 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli) 

- czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczyst. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało) 

- 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej) 

- 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych 

- 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie). 

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od 

wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które utrudniają: 

- oddawanie Bogu czci, 

- przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu, 

- korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK). 

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku kato-

lickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK). 

Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali 

udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych 

przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 

1248 § 2 KPK). 

 

TRZECIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: 

„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.” 

Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. 

- Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, 

Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Śro-

dy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. 

 

CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: 

 

„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udzia-

łu w zabawach”. 

- Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 

1251-1252). 

- Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. 

KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także 

w Wigilię Narodzenia Pańskiego. 

- Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia 

innych form pokuty. 

- Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszyst-

kie dni Wielkiego Postu. 

- Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, 

w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wier-

niejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są 

jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeży-

wania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę. 

Za zgodność:  
 

+ Wojciech Polak 

Sekretarz Generalny 

Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. 



 

Niezwykłe kościoły (1) 
 

Amsterdam, (który niedawno miałam okazję 

zwiedzać) od wieków jeden z największych portów 

w Europie, równie długo jest miejscem mieszania 

się narodowości, wyznań i kultur. Wielokulturowość 

odcisnęła specyficzne piętno na obliczu miasta, a 

wiele spośród jego budowli świadczy o wspaniałej 

historii metropolii. Duża ich część jest również do-

wodem rodzącej się powoli i charakterystycznej dziś 

tolerancji panującej w mieście. Trudno jednak za-

przeczyć, że było ono również świadkiem wielu 

społecznych i religijnych niepokojów. Z pewnością 

największym była reformacja, która zepchnęła kato-

licyzm do roli jednego z tolerowanych wyznań, zaś 

pierwszorzędne prawo przyznała religiom reformo-

wanym, przede wszystkim kalwinizmowi. Wymow-

nym świadkiem tych zdarzeń była jedna z najbar-

dziej niezwykłych świątyń Holandii, kościół Ons’ 

Lieve Heer op Solder – czyli pod wezwaniem Na-

szego Pana na Strychu. Od zewnątrz (fot. 1) budy-

nek nie różni się od setek innych siedemnastowiecz-

nych kamienic wznoszących się nad kanałami Am-

sterdamu. Próżno tu zatem szukać krzyży, strzeli-

stych okien czy wież. To jego wnętrze decyduje o 

wyjątkowości tego miejsca, poddasze kryje bowiem 

zbudowany około 1660 roku kościół.  

Choć od 1581 roku protestantyzm stał się do-

minującą religią na terenie Holandii, trzeba podkre-

ślić, że samego katolicyzmu nie zakazano. Mógł on 

być wciąż wyznawany, jednak pod ściśle określo-

nymi warunkami. Najważniejszym z nich był szcze-

gólnie dotkliwy zakaz oficjalnego, publicznego kul-

tu. Dla katolików było to ogromne utrudnienie, 

wszak ważnym elementem kultu były choćby 

wszelkiego rodzaju procesje, łącznie z tą najważ-

niejszą, w Święto Bożego Ciała. To jednak nie po-

wstrzymało wiernych przed gromadzeniem się – 

wzorem pierwszych chrześcijan spotykali się w ma-

gazynach, miejscach pracy czy domach współwy-

znawców. Co bogatsi przeznaczali na ten cel osobne 

pomieszczenia, w których na stałe montowano ołta-

rze, wykonywano często bardzo bogatą dekorację 

malarską i rzeźbiarską. Władze przymykały na to 

oko pod warunkiem, że praktyki te odbywały się 

nieoficjalnie, a nowe miejsca spotkań, swoiste ko-

ścioły, były nierozpoznawalne z zewnątrz. 

Historia powstania kościoła Ons’ Lieve Heer 

op Solder związana jest z Janem Hartmanem. Ten 

bogaty amsterdamski kupiec był żarliwym katoli-

kiem, a jego syn przygotowywał się do wstąpienia 

do stanu kapłańskiego. W 1661 roku Hartman kupił 

– składającą się właściwie z trzech oddzielnych bu-

dynków – kamienicę w najstarszej, najbardziej pre-

stiżowej dzielnicy miasta i niemal natychmiast roz-

począł jej przebudowę. W suterenie i na parterze 

umieścił swój sklep i magazyny. Na pierwszym  

i drugim piętrze znalazły się pomieszczenia kuchen-

ne i mieszkalne (fot.5). Przystosowywanie na po-

trzeby kościoła strychów trzech stojących obok sie-

bie budynków trwało do 1663 roku. Powstała w ten 

sposób przestrzeń zdolna pomieścić około sto pięć-

dziesiąt osób. Po śmierci Hartmana dom przechodził 

z rąk do rąk, sam kościół nie przestawał jednak 

funkcjonować. 

Obecny wygląd kościoła to wynik zmian, ja-

kich dokonano w nim na początku osiemnastego 

wieku. (fot. 2,3,4) Rozbudowano wówczas górną 

emporę, a około 1715 roku ustawiono nowy ołtarz. 

Jego stosunkowo prosta struktura składa się z dwóch 

kolumn, między którymi zamontowano obraz autor-

stwa Jacoba de Wita, ukazujący Chrzest Chrystusa. 

Na zwieńczeniu ponad nim ustawiono figurę Boga 

Ojca. Ołtarz kryje jednak tajemnicę. Cokół kolumny 

po lewej stronie mieści mechanizm, który po uru-

chomieniu ujawnia drewnianą ambonę, dosłownie 

wyjeżdżającą przed ołtarz. Po zakończeniu kazania 

chowano ją ponownie – w ten sposób oszczędzono 

miejsce, jakie zajmowałaby zwykła kazalnica. Na 

przeciwległym krańcu świątyni, na niższej z empor 

umieszczono w 1794 roku nieduże organy. Już 

współcześnie zawieszono na ścianach liczne obrazy 

ukazujące sceny ze Starego i Nowego Testamentu 

oraz wizerunki świętych. 

Po zwiedzeniu kościoła warto przyjrzeć się in-

nym pomieszczeniom w domu Hartmana. Przecho-

dząc z jednego do drugiego, pokonać trzeba praw-

dziwy labirynt drewnianych, kręconych schodów, 

które skonstruowano tak, by zajmowały możliwie 

najmniej przestrzeni. Wystrój poszczególnych pokoi 

pochodzi z różnych okresów, od siedemnastego do 

dziewiętnastego wieku. Na pierwszym piętrze znaj-

duje się z pewnością najbardziej reprezentacyjny 

pokój, urządzony na zlecenie Hartmana. (fot. 6) Jest 

wysoki, aż na dwie kondygnacje, a jego najważniej-

szym elementem jest monumentalny kominek  

z dwiema kręconymi, wykonanymi z ozdobnego 

marmuru kolumnami. Nad nimi ustawiono obraz 

Prezentacja Jezusa w świątyni. W głębi domu, na 

parterze, znajduje się kolejne warte obejrzenia po-

mieszczenie, kuchnia, zainstalowana tu jednak do-

piero w 1888 roku. To proste, dość surowe wnętrze 

wykonano z materiałów uzyskanych z rozbiórki 

okolicznych domów. To z nich pochodzą siedemna-

stowieczne płytki, pokrywające wszystkie ściany. 

Każdą zdobi inny motyw – zwierzęta, bawiące się 

dzieci, łyżwiarze, postaci chodzące na szczudłach. 



Pokrywanie ścian bądź ich fragmentów tego typu 

dekoracją było w Holandii bardzo popularne. 

Kościół Ons’ Lieve Heer op Solder od dawna 

nie pełni już funkcji religijnych (przejął je w 1888 

roku kościół pw. św. Mikołaja), mieści się tu teraz 

jedno z popularniejszych muzeów Amsterdamu. 

Choć w mieście znajduje się kilkadziesiąt innych, 

często równie ciekawych świątyń, szczególną uwagę 

warto zwrócić właśnie na kościół na poddaszu. Jak 

żaden inny świadczy bowiem o niezwykłej historii 

miasta i jego mieszkańców. 

 
Materiał zebrany z portalu  

MUZEALNICTWO.COM,  

zdjęcia z archiwum prywatnego  

- opracowała Anna Krzyżaniak 

 



 

UKAŻ MI, PANIE SWĄ TWARZ ... 
 

Szukam oblicza Twego, Jahwe! 

Nie ukrywaj przede mną swego oblicza 

   Psalm 27 

 

W niewielkiej, liczącej nieco ponad 6 tys. 

mieszkańców, włoskiej miejscowości Manoppello, 

znajduje się kościół ojców kapucynów. W jego 

ołtarzu głównym mieści się niezwykła relikwia: na 

kawałku materii  umieszczonym w ramach, za 

szkłem, można dostrzec twarz mężczyzny. Widać 

ślady po ranach, spuchnięty policzek, lekko otwarte 

usta,  łagodne oczy. Obraz oglądany pod światło jest 

praktycznie niewidoczny, można go dostrzec, gdy 

patrzy się na niego pod kątem. Całun jest kawałkiem 

tkaniny o rozmiarach około 17 na 24 centymetry 

umieszczonym pomiędzy dwoma szybami. 

Prawdopodobnie miał niegdyś nieco większe 

rozmiary, w ciągu wieków zewnętrzne fragmenty 

odcinano, przeznaczając je na relikwie.  Tkanina jest 

niezwykle delikatna, tkana ręcznie. Do dziś nie 

wyjaśniono w jaki sposób powstał na niej 

wizerunek. 

Chusta wykonana jest z  bisioru, czyli 

morskiego jedwabiu – jednego z najdroższych 

materiałów starożytności. Materiał ten tka się 

ręcznie z nici pozyskiwanych z wydzieliny 

olbrzymich małży. Od wieków bisior był cenionym 

materiałem ze względu na jego unikalne 

właściwości: jest niezwykle delikatny i jednocześnie 

mocny, nie rozpuszcza się w wodzie, nie działają na 

niego kwasy, zasady, alkohole, jest niepalny  

i ogniotrwały jak azbest. Obraz nosi cechy zdjęcia, 

hologramu, szkicu, malowidła, ale nie jest żadnym  

z nich. Nie ma śladów obecności farby na tkaninie. 

Chiara Vigo z Sardynii, jedyna osoba na świecie, 

która obecnie potrafi wytwarzać morski jedwab, 

twierdzi, że nie można na nim niczego namalować  

i nie przyjmuje on pigmentów. 

Całun z Manopello bywa nazywany Chustą 

Weroniki. Dlaczego? Łacińsko-grecka zbitka słowna 

vera eikon, oznacza „prawdziwy obraz”. Chodzi tu 

więc o prawdziwy obraz Jezusa utrwalony na 

tkaninie. Tradycja średniowieczna tłumaczyła 

powstanie obrazu na tkaninie tym, że jedna z kobiet 

otarła chustą twarz Chrystusa podczas drogi 

krzyżowej, a On podarował jej swój wizerunek.  

W Ewangeliach jednak nie ma mowy o Weronice. 

Kiedy mówimy o Chuście św. Weroniki, to trzeba 

pamiętać, że jest to jedynie określenie chusty  

z grobu Jezusa. 

Jest bardzo prawdopodobne, że zarówno Całun 

Turyński, jak i Chusta Weroniki powędrowały  

z Jerozolimy do Edessy i były tam przechowywane 

do V w. W tekście pochodzącym z VI w. czytamy, że 

Matka Boża po Wniebowstąpieniu Chrystusa 

przechowywała obraz, który powstał w Jego grobie. 

Otrzymała ten wizerunek od samego Boga, aby 

mogła się modlić, patrząc na oblicze swojego Syna. 

„Święte Oblicze” dotarło do Rzymu w VIII w. 

W 753 r. w kronice papieskiej zanotowano, że  

w uroczystej procesji papież Stefan II niósł boso 

Oblicze Chrystusa. Relikwia ta nazywana była 

pierwszą ikoną, całunem z Kamulian, mandylionem 

z Edessy. Wszyscy byli przekonani, że obraz nie 

został namalowany ręką ludzką, dlatego nazywano 

go acheiropoietos. Była to niewątpliwie najbardziej 

znana relikwia, która przyciągała do Rzymu tłumy 

pielgrzymów. Papież Innocenty III wprowadził  

w 1208 r. zwyczaj uroczystej procesji z Chustą  

w pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia 

Pańskiego. Zarówno Dante Alighieri, jak i Francesco 

Petrarka, wybitni średniowieczni poeci włoscy, piszą 

o Boskim Obliczu na Chuście Weroniki. O ważności 

tej wielkiej relikwii świadczy fakt, że budowę nowej 

Bazyliki św. Piotra w 1506 r. rozpoczęto od budowy 

potężnej kolumny, w której wnętrzu znalazł miejsce 

najważniejszy skarbiec Watykanu - przeznaczony do 

przechowywania „Prawdziwego Obrazu Chrystusa”. 

Nie wiadomo w jaki sposób Chusta znalazła się  

w Manopello; prawdopodobnie została skradziona  

i przez pewien czas była ukrywana, aż wreszcie 

podarowano ją kapucynom. 

Badania prof. Pfeiffera wykazały, że Volto 

Santo z Manoppello jest pierwowzorem dla 

wszystkich obrazów przedstawiających twarz 

Chrystusa do początku XVII w. Na tym samym 

modelu wzorowali się wielcy mistrzowie: Jan van 

Eyck, Hans Memling, Robert Camping, Andrea 

Mantegna, Dieric Bouts. Do tych poszukiwań 

skłoniły profesora odkrycia siostry Blandiny 

Paschalis Schlömer, niemieckiej trapistki i malarki 

ikon, która udowodniła, że twarz z Całunu  

z Manoppello idealnie się pokrywa z odbiciem 

twarzy na Całunie Turyńskim. Była ona pierwszą 

osobą, która dokonała porównania dwóch oblicz  

i stwierdziła ich zadziwiającą zbieżność. Zgadzają 

się proporcje twarzy, rozstaw oczu, kształt 

złamanego nosa, ślady ran. Różnica polega na tym, 

że oblicze z Całunu Turyńskiego przedstawia twarz 

martwego człowieka, z zamkniętymi oczami  

i ustami, zaś wizerunek z Manoppello jest odbiciem 

żywej osoby. 

Paul Badde, rzymski korespondent dziennika 

„Die Welt”, formułuje w swojej książce pt. „Boskie 

Oblicze” teorię, że na Całunie Turyńskim widnieje 

twarz Jezusa zmarłego, zaś z Chusty z Malopello 



patrzy na nas Chrystus Zmartwychwstały. 

Wizerunek martwego ciała na Całunie Turyńskim i 

Boskie Oblicze z Manoppello są niewątpliwie 

największymi cudami na świecie. Z naukowego 

punktu widzenia wizerunki te nie miały prawa 

zaistnieć. W całym świecie nie ma takiego obrazu, 

który swymi właściwościami mógłby chociażby  

w minimalnym stopniu równać się z tymi dwoma. 

Nauka wciąż nie jest w stanie wyjaśnić zagadek obu 

relikwii. 

Książka Paula Badde rozsławiła „Volto Santo di 

Manoppello”. Do tamtejszego kościoła przybywa 

coraz więcej pielgrzymów chcących zobaczyć Twarz 

Boga. We wrześniu 2006 r. do tego miejsca 

pielgrzymował Ojciec Święty Benedykt XVI. 

 
Opracowanie A. Rejmenciak,  

 

 

CHUSTA Z MANOPPELLO 


