
2 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

 W  Środę Popielcową 
(2. marca br.) rozpoczynamy 
Wielki Post. I  każdy z nas po-
winien rozpocząć czas wielkich 
zmian w swoim życiu. Ten czas, 
to czterdzieści „wielkich dni” 
każdego roku, w naszym życiu. 
W tym okresie jest nam łatwiej 
wymagać od siebie, gdyż czynią 
to również inni. W  Ewangelii, 
Pan Jezus mówi o poście i o po-
zostałych uczynkach: modlitwie 
i  jałmużnie. Te trzy uczynki 
pokutne - modlitwa, post i jał-
mużna - stanowią podstawowe 
dzieła, dzięki którym człowiek 
otwiera się na Boga i bliźniego. 
A  właściwie chodzi o  to, aby 
w tym szczególnym w czasie sta-
wać się lepszymi dla Boga i dla 
drugiego człowieka. Jakże czę-
sto spotykamy się w dzisiejszym 
świecie, z  poglądami spychają-

cymi na margines życia, Boga 
i Kościół, a dzieje się to w dobie 
cywilizacji cyfrowej, szybkiej 
i powszechnej komunikacji.

 Tym razem, ze względu na 
rozprzestrzeniający się wokół 
konsumpcjonizm, więcej uwa-

gi chciałbym poświęcić sprawie 
postu. Najpierw „post” zalecony 
przez lekarza w trosce o zdrowie 
lub o zgrabną sylwetkę, to moja 
czysto osobista sprawa i  daleki 
jest od Bożego zamiaru. Ale już 
post religijny, to nie tylko moja 
sprawa. To nasza sprawa. Pościć 
trzeba razem. Wzajemnie nale-
ży się mobilizować do przestrze-

gania postu. Na początku nale-
ży jasno określić jego intencje. 
W  Kościele, nikt nie pości dla 
samego postu ani też dlatego, 
by nie popełnić grzechu. Post 
jest potężną siłą, wspierającą 
moc woli człowieka i  sięgającą 
samego Boga. Przez post moż-
na wiele u Niego zyskać. Duch 
dochodzi do głosu, a modlitwa 
nabiera nowej energii. Nie tyl-
ko chodzi o  „post ścisły”, za-
chowywany dwa razy w  czasie 
Wielkiego Postu (w  Środę Po-
pielcową i w Wielki Piątek), ale 
o  wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych w każdy piątek, 
a właściwie można powiedzieć, 
o  wyrzeczenie posiadania czy 
używania, nawet rzeczy do-
brych, z  powodów religijnych 
i duchowych. 

Rubryka Księdza Proboszcza Zbigniewa Cichona

w naszej
rodzinie
paraFialnej
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 Post odkrywa przed nami 
pierwszeństwo świata ducha, 
jałmużna kształtuje w  nas po-
czucie wspólnoty duchowej, 
w  którą jesteśmy włączeni, 
a  modlitwa przypomina, że 
otwartość duchowa, widocz-
na w  relacji do bliźnich, czeka 
na wypełnienie przez samego 
Boga. Tylko właściwe posłu-
giwanie się światem materii, 
kształtowane przez post, dobre 
relacje z bliźnimi, kształtowane 
przez jałmużnę, oraz silna więź 
z  Bogiem, kształtowana przez 
modlitwę, otwierają nas na łaskę 
Bożą i na jej owocne przyjęcie. 
Post, czyli rezygnacja z  pokar-
mu, otwiera nas na rozumienie 
świata materialnego, a  przede 
wszystkim na to, że nie jest on 

Bogiem i  nie 
światu ma-
t e r i a l n e m u 
mamy słu-
żyć. Post wy-
zwala nas od 
znajdowania 
zadowolenia 
w  rzeczach 
materialnych, 
n a j p i e r w 
w  pokarmie, 
a potem także 

w wielu innych rzeczach, które 
nas otaczają.
 Rozważając tę myśl dalej, je-
śli codziennie spełnimy choć-
by jeden uczynek miłosierdzia 
więcej niż zwykle (a  jest 
ich, według Katechizmu 
Kościoła, aż czternaście), 
to już taki drobny gest, 
będzie wielkim sukcesem 
naszego Wielkiego Postu. 
W każdym dniu tego cza-
su przygotowującego nas 
do Wielkanocy powin-
niśmy uczynić choćby 
jeden uczynek pokutny 
- więcej się pomodlić, pomóc 
potrzebującemu czy odmówić 
sobie smacznego pokarmu lub 
napoju. W naszych czasach po-

jawiły się przeróżne przyjemno-
ści, których nie znano w czasach 
biblijnych. Dla przykładu przy-
jemnością, za którą idzie wielu 
ludzi XXI wieku, jest robienie 
zakupów. 
 W  hipermarketach spotyka-
my kobiety i mężczyzn, którzy 
chodzą z  pełnymi reklamów-
kami albo z  wielkimi koszami, 
wypełnionymi po brzegi. To 
swoista moda w  supermarke-
tach, ludzie ładnie i  bogato 
ubrani, którzy chwalą się przed 
innymi, że stać ich na robie-
nie dużych zakupów. A  może 
praktyką Wielkiego Postu bę-
dzie dla nas to, że nie będziemy 

robić zakupów na pokaz, ale 
pójdziemy do małego sklepiku 
i kupimy to, co nam naprawdę 
potrzebne do egzystencji! Za-
oszczędzone pieniądze wydamy 
na przykład na pielgrzymkę do 
maryjnego sanktuarium czy do 
Ziemi Świętej. Policzmy w na-
szych szafach, spiżarniach, lo-
dówkach i zamrażarkach, ile jest 
zbędnych rzeczy, które niedługo 
wyrzucimy. A  w  tym okresie, 
można nie iść za przyjemnością 
robienia zakupów, tylko uczyć 
się oszczędności i  roztropnego 
wydawania pieniędzy.
 Jeszcze inną sprawą, którą 
warto przemyśleć, jest korzy-
stanie z telefonu. Tyle SMS-ów 
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i minut, które przechodzą w go-
dziny, trwonimy nawet dla złych 
rozmów: obmów, oszczerstw 
czy fl irtów. Niewyobrażalne jest 
to, że mąż, który ma wspania-
łą żonę i dwójkę dzieci, fl irtuje 
przez telefon lub Internet z ko-
bietą z innego kraju! To jeszcze 
jeden rodzaj zdrady małżeń-
skiej! Żeby było niby taniej, 
są oferowane różne taryfy, np. 
darmowe wieczory i  darmowe 
weekendy. Owszem jest taniej, 
ale uczy nas to gadulstwa, a nie 
dialogu z  bliźnimi, a  już na 
pewno nie dialogu z  Bogiem! 
Tak mało czasu dla Boga w na-
szej codzienności! Pewna uczen-
nica liceum, oświadczyła, że 
w Wielkim Poście będzie oglą-
dać mniej telewizji, a  częściej 
sięgnie po dobrą książkę. Z ra-
dością dołączyło do niej kilku 
kolegów i kilka koleżanek. Co-
dzienne rozmowy polegały na 
wymianie zdań na temat czyta-
nych pozycji. Jedna z  osób już 
po dwóch tygodniach odkryła, 
że jeszcze nigdy nie czuła się tak 
dobrze w grupie. Odkryła czar 
wspólnego wyrzeczenia i poszu-
kiwania rzeczy wartościowych. 

 Dlatego proszę was, Drodzy 
Czytelnicy, jak św. Paweł: po-
jednajcie się z Bogiem! Bądźcie 
otwarci na Niego. Miejcie dla 
Niego czas, módlcie się i gorli-
wiej, i  dłużej. Okazujmy także 
naszym najbliższym serce, po-
święcajmy im czas. I  wreszcie: 
wymagajmy od samych siebie 
wstrzemięźliwości od tego, co 
przyjemne, abyśmy hartowali 
nasze charaktery w  tym czasie 
łaski, abyśmy na zakończenie 
Wielkiego Postu, mogli z  od-
wagą spojrzeć w lustro i powie-
dzieć: dobrze mi poszło! A  za-
tem nie należy podejmować 
postu wyłącznie na własną rękę. 
Trzeba wyjść z  własnego ego-
izmu i  rozejrzeć się za innymi, 
by razem z nimi stworzyć pew-
ne środowisko ceniące warto-
ści duchowe. Łatwo za postem 
idzie wspólna modlitwa, a  ra-
zem z nią, prawie natychmiast, 
spadają łuski z  oczu i  dostrze-
gamy potrzebujących pomocy. 
Bóg bowiem zostawił odpowie-
dzialność za ubogich w naszych 
rękach.
 Wspólne spojrzenie na po-
trzebujących jest bardziej kry-

tyczne i  ułatwia organizowanie 
twórczej pomocy. Choć i w tym 
roku nie uda się nam zorgani-
zować Drogi Krzyżowej ulicami 
naszej parafi i, to zapraszam do 
wspólnego przeżywania nabo-
żeństw w Wielkim Poście w na-
szym kościele: Drogi Krzyżowej, 
w piątki, dla dorosłych o godz. 
830 i  1830, dzieci i  młodzież 
o  godz. 1700, Gorzkich Żali 
z kazaniem pasyjnym w niedzie-
le o godz. 1700, kazania głosić 
będzie ks. Łukasz Zakrzewski 
oraz do udziału w Parafi alnych 
Rekolekcjach Wielkopostnych, 
od IV Niedzieli Wielkiego Po-
stu (26. marca), które głosić 
będzie ks. Krzysztof Ławrukaj-
tis. Program znajdziemy w tym 
numerze naszego czasopisma. 
Zachęcam również do zbierania 
codziennie, drobnych ofi ar, do 
wielkopostnych skarbonek Ca-
ritasu.
 Popiół przyjmujemy na wła-
sną głowę, ale popatrzmy na 
głowy bliźnich i rozradujmy się 
z tego, że nas jest wielu. W tym 
roku nie pościmy sami, ale z in-
nymi, nie przeżywamy Wielkie-
go Postu na własny rachunek, 
lecz na rachunek naszej parafi i, 
małego środowiska, które z po-
mocą łaski Boga tworzymy. Pa-
miętajmy o słowach Chrystusa: 
„Gdzie dwóch lub trzech zgro-
madzonych jest w  imię moje, 
tam Ja jestem wśród nich” (por. 
Mt 18, 20). I to jest Ewangelia! 
Panie Jezu, w symbolu posypa-
nia głów popiołem, rozpocz-
niemy czas pokuty i pracy nad 
sobą. Ty nam dopomagaj swoją 
łaską, by ten Wielki Post zbliżył 
nas do Ciebie i  do siebie wza-
jemnie.
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Na przełomie XV i XVI wieku 
żyła w Quito, w Ekwadorze pewna 
zakonnica hiszpańska, której mało 
znane, ale niezwykłe życie ma 
związek z naszymi czasami. Matka 
Marianna Jesus Torres y Berrio-
choa była mniszką koncepcjonist-
ką, która zdecydowała się wziąć 
na swoje ramiona niewyobrażalne 
cierpienia, by zadośćuczynić za 
grzechy XX wieku.

Pewnego dnia 1582 roku młoda 
zakonnica modliła się przed Naj-
świętszym Sakramentem w kaplicy 
klasztoru sióstr koncepcjonistek 
w  mieście Quito. Nagle usłysza-
ła przerażający grzmot. Po chwi-
li prawie w  całej kaplicy zapadły 
ciemności. Tylko główny ołtarz 
pozostał oświetlony. Siostra ujrzała 
otwarte tabernakulum i  wyłania-
jącego się z  niego ukrzyżowane-
go Pana Jezusa. Obok Zbawiciela 
stali, jak na Golgocie: Najświętsza 
Maryja Panna, św. Jan Ewangelista 
i  św. Maria Magdalena. Pan Jezus 
bardzo cierpiał.

Zakonnica usłyszała głos: – To 
jest kara dla XX wieku. Wówczas 
jej oczom ukazały się trzy miecze, 
unoszące się nad głową Zbawicie-
la z napisem na pierwszym z nich: 
„Będą karać herezje”, na drugim 
– „Będą karać bluźnierstwa” i  na 
trzecim – „Będą karać grzechy 
nieczystości”. Potem Matka Boża 
zwróciła się do młodej mniszki 
tymi słowami: – Moja córko, czy 
chcesz poświęcić się za ludzi, któ-
rzy dopuszczą się tych grzechów 
w XX wieku?

- Tak, jestem gotowa – odpowie-
działa. I w tym samym momencie 
trzy miecze przebiły jej serce. Sio-
stra Marianna padła martwa, do-
znając wcześniej ogromnej męki...

Przełożona zakonu, a także inne 

mniszki zaniepokojone nieobec-
nością siostry Marianny zaczęły 
jej szukać. Odnalazły ją, a właści-
wie jej zimne ciało w kaplicy. Sio-
stry przeniosły je do celi, położyły 
na łóżku i  natychmiast wezwały 
lekarza Don Sancho oraz braci 
franciszkanów, którzy w  sposób 
szczególny byli związani z  klasz-
torem. Lekarz potwierdził zgon 
młodziutkiej koncepcjonistki. Sio-
stry rozpoczęły przygotowania do 
pogrzebu. Do drzwi klasztoru za-
częli dobijać się liczni mieszkańcy 
Quito, którzy po raz ostatni chcieli 
ujrzeć ciało ich ukochanej dobro-
dziejki. Siostra Marianna, mimo 
młodego wieku, słynęła bowiem 
już wtedy z  niezwykłej świętości, 
dobroci oraz cudów.

Tymczasem, po przebiciu serca 
trzema mieczami, Marianna zna-
lazła się przed obliczem Boskim. 
Bóg, nie znajdując w całym jej ży-
ciu żadnej niegodziwości, zwrócił 
się do niej tymi słowami: – Przyjdź 
do Mnie ukochana córko i odbierz 
wieniec, który ci przygotowałem 
u zarania świata.

Jednocześnie, w  tym samym 
czasie na ziemi trwały modlitwy 
sióstr, ojców franciszkanów oraz 
zwykłych ludzi, którzy zawodzi-
li z  powodu śmierci młodziutkiej 
mniszki. Wzdychając i  płacząc, 
prosili Boga, aby przywrócił do 
życia ich „ukochanego anioła” 
i obrończynię przed siłami zła.

Chcąc się przychylić do tych 
modlitw płynących z ziemi, Chry-
stus przedstawił Mariannie dwie 
korony: jedną niebywałej pięk-
ności i  drugą – z  lilii przeplataną 
cierniami. Następnie kazał jej do-
konać wyboru, przypominając, że 
ta pierwsza oznacza, iż pozostanie 
już na zawsze w chwale niebieskiej, 

a  druga – że wróci na ziemię, by 
na nowo cierpieć. Siostra Marian-
na poprosiła Pana Jezusa, by to On 
dokonał za nią wyboru. Zbawiciel 
jednak odmówił. Wtedy przemó-
wiła Matka Boża: – Opuściłam 
chwałę niebieską i wróciłam na zie-
mię, by chronić moje dzieci. Chcę, 
żebyś mnie naśladowała i  wróciła 
na ziemię, bo twoja obecność tam 
jest niezbędna dla dobra mojego 
zakonu.

Matka Boża przepowiedziała 
również, że jeśli zabraknie osób, 
które tak jak ona poświęcą się dla 
zadośćuczynienia za grzechy XX 
wieku, wówczas Quito spotka 
straszna tragedia. Słysząc to, po-
korna dziewica zgodziła się wrócić 
na ziemię i stała się ofiarą przebła-
galną za grzechy herezji, bezbożno-
ści i nieczystości naszych czasów. 

Zatem Bóg wrócił zakonnicę 
mieszkańcom Quito...

W  nocy 17 września 1588 r. 
Marianna otrzymała stygmaty. Po 
tym zdarzeniu straszliwe chorowa-
ła i przez pięć miesięcy nie rusza-
ła się z  łóżka. W tym czasie kusił 
ją szatan, który wmawiał jej, że 
wszystko, co robi, nie ma sensu, że 
jej życie to jedno wielkie oszustwo. 
Krążył wokół jej łóżka, przybiera-
jąc postać ohydnego węża, którego 
widziała już wcześniej podczas bu-
rzy, jaka się rozpętała na oceanie, 
gdy płynęła na statku z Hiszpanii 
do Ekwadoru. Pewnej nocy, nie 
mogąc już udźwignąć tej męki, 
zwróciła się o pomoc do Matki Bo-
żej, by jej ulżyła w cierpieniu. Przez 
krótką chwilę mogła odetchnąć, 
podziwiając Piękną Panią... 

W Wielką Sobotę 1589 r. – po 
straszliwych mękach, jakie siostra 
Marianna przechodziła w  Wielki 
Piątek, gdy Bóg ukazał jej wizję he-
rezji i nadużyć, które miały drążyć 
Kościół w  naszych czasach – sio-
stry ponownie wystawiły jej ciało 
w trumnie, przekonane, że odeszła 
do Pana. Jednak już następnego 

Cudowne wydarzenia
Cierpienia Matki Marianny
 Agnieszka Stelmach
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ranka siostra Marianna z woli Bo-
żej znowu powróciła do życia, by 
dalej móc cierpieć dla Niego.

 Życie mniszki pełne było nie-
zwykłych wizji i zdarzeń. W 1589 
r. została matką przełożoną klasz-
toru. Ale i tutaj borykała się z wie-
loma trudnościami.

2 lutego 1594 r. matka Marian-
na, modląc się długo w  kaplicy 
chóralnej, ujrzała Piękną Panią, 
która kazała się tytułować Matką 
Bożą Dobrego Zdarzenia. Na le-
wej ręce trzymała Dzieciątko Je-
zus, a w prawej – pastorał wykona-
ny z próby złota niespotykanej na 
ziemi. Matka Boża Dobrego Zda-
rzenia (Nuestra Seńora del Buen 
Suceso) wielokrotnie ukazywała się 
siostrze Mariannie, przepowiada-
jąc, że klasztor poświęcony Jej Nie-
pokalanemu Poczęciu będzie chciał 
zniszczyć za wszelką cenę szatan, ale 
mu się to nie uda. Przepowiedziała 
bunty sióstr i wiele nieszczęść XX 
wieku, a  także gwałtowną śmierć 
katolickiego prezydenta Ekwado-
ru, który miał poświęcić kraj Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa. Po-
cieszała Mariannę, mówiąc jej, jak 
bardzo podobają się Panu Jezusowi 
cierpienia znoszone za grzechy XX 
wieku i zapewniała ją, że nigdy nie 
straci odwagi.

Matka Boża miała powiedzieć, 
że w XIX wieku Ekwadorem będzie 
rządził prawdziwie chrześcijański 
prezydent i  że zginie on śmiercią 
męczeńską na tym samym placu, 
gdzie znajduje się klasztor koncep-
cjonistek. Prezydent miał poświę-
cić republikę Ekwadoru Najświęt-
szemu Sercu Jej Syna i dzięki temu 
poświęceniu przez wiele lat w kra-
ju miała być zachowana wiara.

Przepowiednia Matki Bożej 
sprawdziła się co do joty. W 1859 
r. prezydentem Ekwadoru został 
Gabriel Garcia Moreno. Człowiek 
niezwykle odważny, błyskotliwy 
i  szczerze kochający Boga. W cią-
gu kilku lat swojego urzędowania 
wprowadził ważne reformy, które 
podniosły ten kraj pod każdym 
względem: moralnym, edukacyj-
nym, gospodarczym. Dokonał 
również publicznego aktu poświę-
cenia Ekwadoru Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. W  czasie dru-
giej kadencji prezydent Moreno 
brał udział w  procesji, która szła 
ulicami Quito w  Wielki Piątek. 
Niósł ogromny drewniany krzyż. 
Wówczas to loża masońska podjęła 
decyzję o  zamordowaniu katolic-
kiego prezydenta. Gabriel Garcia 
Moreno zginął 6 sierpnia 1875 r., 
gdy wracał z  Mszy św. do pałacu 
prezydenckiego. Zabójcy dopadli 

go na placu centralnym, gdzie znaj-
duje się klasztor koncepcjonistek. 
Zanim wydał ostatnie tchnienie, 
zanurzył palec w swojej krwi i na-
pisał na ziemi: „Dios no muere!” – 
„Bóg nie umiera!”. W tym samym 
czasie na obrazie z  wizerunkiem 
Matki Bożej Dobrego Zdarzenia, 
znajdującym się w katedrze w Qu-
ito, pojawiły się łzy.

Matka Boża Dobrego Zdarzenia 
wielokrotnie ukazywała się siostrze 
Mariannie i  przepowiadała dzie-
je XIX oraz XX wieku. Mówiła 
o  bolesnym zepsuciu obyczajów, 
zniszczeniu niewinności dzieci 
i  cnotliwości kobiet, panowaniu 
masońskich praw, o profanacjach, 
bluźnierstwach, o kryzysie Kościo-
ła i  duchowieństwa, jednocześnie 
zapowiadając, że w  chwilach naj-
gorszego zamętu, kiedy ludziom 
będzie się wydawało, że zło trium-
fuje, wtedy wybije Moja godzina: 
zdetronizuję pysznego, przeklętego 
szatana, zetrę go pod moimi stopa-
mi i  zrzucę w  przepaść piekielną. 
W ten sposób Kościół oraz ten kraj 
uwolniony zostanie na końcu od 
jego okrutnej tyranii.

Powiedziała także siostrze Ma-
riannie, że dopiero po trzech wie-
kach od jej śmierci objawienia te 
będą na nowo odkryte, a  nabo-
żeństwo do Niej, zwłaszcza w XX 
wieku będzie cudownie owocować 
w sferze duchowej i doczesnej, kie-
dy zepsucie obyczajów będzie pra-
wie powszechne, a  cenne światło 
wiary niemal zgaśnie.

Matka Marianna po przeżyciu 
pięciu lat straszliwych mąk dla 
wyzwolenia duszy zbuntowanej za-
konnicy, które znosiła z anielskim 
posłuszeństwem, zmarła opatrzona 
świętymi sakramentami w 1635 r.

W  1906 r. podczas remontu 
klasztoru odnaleziono trumnę z jej 
ciałem, które było nienaruszone.



7SKAŁKA • marzec 2022 r.

Chrześcijaństwo ma swój 
początek w  wydarzeniu wiel-
kanocnym, zwanym Paschą, 
czyli przejściem Zbawiciela 
przez Mękę i śmierć krzyżową 
do chwały Zmartwychwstania. 
Stąd też Wielkanoc poprze-
dzona jest okresem przygoto-
wawczym – Wielkim Postem. 
Czterdziestodniowy okres 
Wielkiego Postu ma potrójny 
charakter: chrzcielny, ponie-
waż w  tym czasie przygoto-
wujemy się do odnowienia 
naszych przyrzeczeń chrzciel-
nych i  łaski tego sakramentu 
na pamiątkę sakramentów ini-
cjacji chrześcijańskiej udzie-
lanych starożytnym chrześci-
janom w  Wigilię Paschalną; 
pokutny, gdyż jesteśmy we-
zwani do pokuty, nawrócenia 
i przemiany naszego życia oraz 
pasyjny, czyli związany z  roz-
ważaniem Męki naszego Pana 
Jezusa Chrystusa.

W artykule pragniemy zwró-
cić uwagę Czcigodnych Czy-
telników na ten ostatni aspekt 
Wielkiego Postu. Ostatnie dwa 
tygodnie Wielkiego Postu są 
poświęcone rozważaniu Męki 
Pańskiej. Czytania z  Ewan-
gelii według św. Jana ukazują 
zmagania Chrystusa z  fary-
zeuszami i  zapowiadają Jego 
śmierć. Znany jest zwyczaj za-
słaniania fioletowym płótnem 
krzyża i  obrazów od piątej 
niedzieli Wielkiego Postu, do 
XVII w. były zasłonięte przez 

cały Wielki Post. Zwyczaj ten, 
głęboko symboliczny, wypływa 
z dwóch źródeł. Pierwszym jest 
starochrześcijańska wizja krzy-
ża. Pierwotne krzyże wyrażały 
nie Mękę, ale tryumf Chry-
stusa. Były to krzyże bez cia-
ła Ukrzyżowanego, ozdabiane 
kwiatami lub wysadzane dro-
gimi kamieniami. Późniejsze, 
krzyże romańskie ukazywały 
Chrystusa stojącego na krzyżu, 
często z  koroną królewską na 
głowie i w purpurowym płasz-
czu oraz z  podniesioną ręką 
na znak zwycięstwa. Stąd też 
zasłaniano krzyże z  powodu 
gorzkiej Męki i  śmierci Zba-
wiciela. Od wieku XII krzyże 
chrześcijaństwa zachodniego 
ukazują Chrystusa w Jego bo-
lesnej Męce i śmierci.

Drugim źródłem powstania 
zwyczaju zasłaniania krzyży 
i obrazów było zniesienie pu-
blicznej pokuty na przełomie 
IX i  X w. Do tego czasu pu-
bliczni pokutnicy na początku 
Wielkiego Postu odbywali spo-
wiedź, posypywano ich głowy 
popiołem i  następnie opusz-
czali kościół, aby odprawiać 
pokutę i pod koniec Wielkiego 
Postu otrzymać rozgrzeszenie. 
Gdy zaczęto wszystkim wier-
nym posypywać głowy popio-
łem, nie możliwe było, aby 
zabronić im przychodzenia do 
kościoła. Wprowadzono wów-
czas tzw. zasłonę postną, czyli 
zasłaniano cały ołtarz, odsła-

niając go tylko na czas konse-
kracji i podniesienia. I tak z tej 
dużej zasłony pozostały małe 
(na krzyże i  obrazy). Krzy-
że zostają odsłonięte podczas 
ich adoracji w  Wielki Piątek 
na znak przebaczenia okaza-
nego grzesznikom, natomiast 
obrazy odsłania się przed roz-
poczęciem liturgii Wigilii Pas-
chalnej (D. Kamiński). Przez 
cały Wielki Post odprawiane 
są nabożeństwa pasyjne, tzn. 
o  Męce Pana Jezusa: Dro-
ga Krzyżowa , Gorzkie Żale 
i  w  niektórych parafiach Go-
dzinki o Męce Pańskiej.

Nabożeństwo Drogi Krzyżo-
wej, na które składa się rozwa-
żanie Męki i śmierci Chrystu-
sa w  połączeniu z  przejściem 
symbolicznej trasy obejmu-
jącej 14 stacji, nie było znane 
w  starożytności chrześcijań-
skiej. Jednakże tradycja mówi, 
że Matka Boża i Apostołowie, 
a  następnie inni chrześcijanie 
obchodzili drogę, po której 
Zbawiciel niósł krzyż. Jed-
ną z przyczyn powstania tego 
nabożeństwa były pielgrzym-
ki do Ziemi Świętej, podczas 
której pielgrzymi chcieli od-
dać cześć Chrystusowi w miej-
scach związanych z Jego życiem 
i śmiercią. W Polsce nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej zaczęło 
rozpowszechniać się w  wieku 
XVI. Protektorami tego nabo-
żeństwa byli najpierw francisz-
kanie i  tylko oni mogli mieć 

pasyjny Charakter wielkiego postu
o pobożnośCi pasyjnej
Redakcja
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w  swoich kościołach stacje 
Drogi Krzyżowej. Od roku 
1871 mogą je mieć wszystkie 
kościoły.

Gorzkie Żale są rdzennie 
polskim nabożeństwem pa-
syjnym. Ich powstanie łączy 
się z działalnością Bractwa św. 
Rocha w  kościele Świętego 
Krzyża w  Warszawie u  Księ-
ży Misjonarzy św. Wincen-
tego a  Paulo. Autorem Gorz-
kich Żali, wydanych drukiem 
w  roku 1707, jest ks. Waw-
rzyniec Benik, ówczesny opie-
kun wspomnianego bractwa. 
Gorzkie Żale pozwalają nam 
swoją treścią i  melodią włą-
czyć się duchowo w przeżycia 
Chrystusa Pana podczas Jego 
bolesnej Męki oraz w ból Mat-
ki Bożej towarzyszącej Synowi 
Bożemu i  przyczynić się do 

naszego nawrócenia oraz więk-
szego umiłowania Chrystusa.

Godzinki o  Męce Pańskiej 
są nabożeństwem wotywnym, 
zbudowanym na wzór godzin 
brewiarzowych (nie mają jed-
nakże psalmów), ku czci osób 
Boskich oraz tajemnic z  życia 
Chrystusa, Matki Bożej lub 
Świętych. Godzinki o  Męce 
Pańskiej znane już były w wie-
ku XVI. Poszczególne godziny 
tego nabożeństwa przedstawia-
ją nam następujące wydarze-
nia: pojmanie w Ogrójcu, sąd 
u Piłata, biczowanie i cierniem 
koronowanie, droga krzyżowa, 
ukrzyżowanie i śmierć na krzy-
żu, zdjęcie z krzyża i  złożenie 
do grobu).

Wyrazem pobożności pa-
syjnej były także budowane 
w  Kościele katolickim kalwa-

rie, zwane Nową Jerozolimą. 
Kalwaria jest plenerowym 
sanktuarium pasyjnym dla 
rozważania męki Chrystusa 
na tzw. dróżkach Pana Jezu-
sa, plastycznie odtworzonych 
w  symbolicznych budowlach 
(kaplicach) i pomnikach naśla-
dujących jerozolimskie miej-
sca święte. Niektóre kalwarie 
są związane z  życiem Matki 
Bożej i  także mają tzw. dróż-
ki Najświętszej Maryi Panny: 
boleści, zaśnięcia i  Wniebo-
wzięcia (J. Kopeć). Obecnie 
w granicach Polski jest 25 kal-
warii, a  najsłynniejsza z  nich 
to Kalwaria Zebrzydowska. 
W  dawnych granicach Rze-
czypospolitej były jeszcze kal-
warie: w Werkach koło Wilna, 
Kalwaria Żmudzka i Mińska.

Dawniej katolicy czcili Bożą 
Mękę także poprzez tzw. świę-
te schody, budowane na wzór 
rzymskich scala santa i bardzo 
rozpowszechnione w  świecie 
katolickim. Takie święte scho-
dy zbudowano w  Wilnie za 
czasów biskupa Józefa Igna-
cego Massalskiego (XVIII w.) 
przy kościele Ojców Bernar-
dynów. W  schodach zamiesz-
czano relikwie. Modlono się 
wchodząc po tych schodach 
zwykle na kolanach, odda-
jąc cześć relikwiom poprzez 
ich ucałowanie. Nabożeństw 
„świętych schodów” było ob-
darzone odpustami ze Stolicy 
Apostolskiej.

Korzystajmy więc z tej pięk-
nej tradycji związanej z pasyj-
ną pobożnością, która jest nam 
przybliżana w Wielkim Poście.
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Darem Serca Jezusa jest 
Duch Święty. Cała Ewangelia 
św. Jana przedstawia nam Go 
jako dar Syna. Być może szczyt 
obdarowania nastąpił w chwili 
śmierci Jezusa, kiedy Zbawi-
ciel „wyzionął ducha” (J 19, 
30). Owo „wyzionął ducha” 
nie oznacza zwykłego „umarł” 
w  tym sensie, że ktoś właśnie 
zmarł. Ma ono znaczenie o wie-
le głębsze, zauważalne w wersji 
greckiej i  łacińskiej — „oddał 
ducha”. Duch został nam dany 
w  męce Jezusa, w  gwałtownej 
śmierci, którą On dobrowolnie 
przyjął, czyli w  Jego pozwo-
leniu, abyśmy Go zabili oraz 
wyrzucili poza obręb naszego 
życia. W  momencie przebicia 
boku Jezus przyjął włócznię 
wszystkich naszych grzechów. 
Przyjąwszy ten cios, zdusił 
nienawiść, z  jaką Go raniono 
i  zabito, czyli pojednał ludzi 
z  Bogiem. Przebicie włócznią, 
które w pierwszej chwili wska-
zuje na rany zadane Panu przez 
wszystkie nasze grzechy, staje 
się z woli Ojca kluczem otwie-
rającym Boże miłosierdzie: na-
tychmiast wypłynęła z  Niego 
krew i  woda (J 19, 34). Bóg 
mógł sprawić, by Serce Jego 
Syna otwarły święte uczyn-
ki nielicznych, wyjątkowych, 
sprawiedliwych ludzi, ale któż 
wówczas mógłby się zbawić? 
Jego wszechmoc, miłosierdzie, 
a  także Jego „pomysłowość” 
wybrały to, co wszystkich nas 
łączy, czyli grzech, aby uczynić 

z niego narzędzie, któ-
re posłużyło do otwar-
cia Jego Serca.

Z  Serca Jezusa wy-
pływa Duch Święty. 
Duch, który spływa 
z  krzyża, przywołu-
je Ducha, który na 
początku stworzenia 
unosił się nad woda-
mi (por. Rdz 1, 1). 
W  śmierci Chrystusa 
dokonuje się bowiem 
nowe stworzenie. Duch zstę-
puje na świat, aby pociągnąć 
go do Jezusa, aby popchnąć 
całą historię, tę wielką dotyczą-
cą ludów i narodów, i  tę małą 
poszczególnych ludzi – każde-
go z nas, ku Jezusowi. Gdy zo-
stanę wywyższony nad ziemię, 
przyciągnę wszystkich do siebie 
(J 12, 32). Duch ogarnia 
wszystko (wszechświat jest 
przepełniony Duchem Jezusa), 
nie tylko w Kościele, lecz także 
poza nim, aby wszystko przy-
ciągnąć do Jezusa po to, żeby 
wszyscy mieli w Nim życie.

Szósty dar Bożego Serca
Duch Święty wszystkiego 

nas nauczy i  przypomni nam 
wszystko, co Jezus nam powie-
dział (por. J 14, 26): przypomni 
nam nie na poziomie czysto 
intelektualnym, lecz w  sercu, 
sprawiając, by w  nas płonęło 
podobnie jak w  uczniach idą-
cych do Emaus, gdy łamiemy 
chleb i  zostaje nam ujawnione 
znaczenie Pism, to znaczy zosta-
je zdjęta zasłona z naszych serc, 

która przeszkadza nam słyszeć 
słowo Boże jako słowo żywe, 
wypowiedziane do nas. Duch 
przelewa w nas życie Jezusa, jak 
gdybyśmy żyli, oddychając tym 
samym powietrzem, Jego tle-
nem. Duch Jezusa w nas uzdal-
nia do wybierania i pragnienia 
tego, co wybrał i  pragnął dla 
siebie Jezus. Duch Święty „re-
produkuje” w nas samego Jezu-
sa. Starożytni mawiali: christia-
nus alter Christus – „chrześci-
janin jest drugim Chrystusem”. 
Kto więc żyje Duchem Jezusa, 
żyje jak On sam, ponieważ stał 
się podobny do Niego, stał się 
uczestnikiem Jego życia. Ko-
cha jak Chrystus, służy jak 
Chrystus, obdarowuje innych, 
jak obdarowuje sam Chrystus. 
A co nam ofiarowuje? Nie małe 
czy wielkie rzeczy, ale samego 
siebie, dla Królestwa Bożego, 
żyjąc – duchowny czy świecki, 
mężczyzna czy kobieta, młody 
czy stary – po prostu, jak On 
żył, a  zwłaszcza ucząc się od 
Niego, który jest cichy i pokor-
ny sercem (Mt 11, 29).

szósty dar bożego serCa
dareM serCa jezusa jest duCh święty
Redakcja
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katoliCy w akCji
Odnowić wszystko w Chrystusie (św. Pius X)
Zgromadzeni na świętej wieczerzy
Rok Duszpasterski 2021/22
„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”
Redaguje Antoni Kakareko

 «Trzeba przede wszystkim do-
strzec wartość i  potrzebę „życia 
w wewnętrznej jedności” z Jezu-
sem Chrystusem. Jedność z Pa-
nem Jezusem, której podstawą 
jest chrzest, a pokarmem Eucha-
rystia, winna się wyrażać w  ra-
dykalnej odnowie życia codzien-
nego. Ścisła więź z  Trójcą 
Przenajświętszą, czyli nowe życie 
łaski, która czyni nas dziećmi 
Bożymi, stanowi dla człowieka 
wierzącego „nowość”: nowość 
ogarniającą jego istnienie i dzia-
łanie. Stanowi „tajemnicę” 
chrześcijańskiej egzystencji, po-
zostającej pod wpływem Ducha 
Świętego: powinna zatem stano-
wić „etos” życia chrześcijanina. 
(J 15, 1. 4-5).» (Z  adhortacji 
apostolskiej „Pastores dabo vobis”, 

SZATY LITURGICZNE – 
odzież i jej elementy używane 
w czasie liturgii, zaznaczające 
też funkcję osoby ją noszącej. 
W  Kościele Katolickim ob-
rządku rzymskiego (łacińskie-
go) „Ogólne wprowadzenie 
do Mszału Rzymskiego” wy-
mienia następujące szaty litur-
giczne: 
ALBA – termin pochodzi z ję-
zyka łacińskiego od nazwy ve-

Rzym, 25.03. AD 1992)
 «Choć udział w  Eucharystii 
jest sercem niedzieli, nie należy 
rozumieć, że na tym wyczerpuje 
się obowiązek «świętowania» 
tego dnia. Dzień Pański jest bo-
wiem dobrze przeżyty, jeżeli cały 
jest przeniknięty wdzięczną 
i  czynną pamięcią o  zbawczych 
dziełach Boga. Dlatego ucznio-
wie Chrystusa powinni się sta-
rać, aby także inne wydarzenia 
dnia, niemające charakteru li-
turgicznego – spotkania w gro-
nie rodziny czy przyjaciół, różne 
formy rozrywki – odznaczały się 
pewnym stylem, który pomaga 
wyrażać pośród zwyczajnego ży-
cia pokój i  radość Zmartwych-
wstałego. Na przykład nawet 
zwykłe spotkanie rodziców 

i dzieci może stać się sposobno-
ścią nie tylko do wzajemnego 
otwarcia się na siebie i do dialo-
gu, ale także do wspólnej, głęb-
szej refleksji, która pozwala 
wprowadzić pewne elementy 
formacyjne. A czy do programu 
tego dnia nie można by włączyć 
– w  miarę możliwości także 
w  życiu ludzi świeckich – spe-
cjalnych form modlitwy, zwłasz-
cza uroczystych Nieszporów, jak 
również przeznaczyć trochę cza-
su w  przeddzień niedzieli lub 
w  godzinach popołudniowych 
na katechezę, która przygotuje 
serca chrześcijan na przyjęcie sa-
mego daru Eucharystii i  stanie 
się jej dopełnieniem?»    (z listu 
apostolskiego „Dies Domini”, 
Rzym, 31.05. AD 1998)

ForMaCja marzec ad 2022
EUCHARYSTIA FUNDAMENTEM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO.
NIEDZIELA – ŚWIĘTEM EUCHARYSTYCZNYM I RODZINNYM

Mini leksykon liturgiCzny(2):

z nauczania świętego jana pawła ii:

stis alba – biała szata. Długa, 
biała szata liturgiczna, używa-
na przez osoby duchowne 
i usługujące wszystkich stopni 
w czasie liturgii obrządku ła-
cińskiego a  także przez du-
chownych wielu kościołów 
protestanckich. Alba jest szatą 
o  długich, szerokich ręka-
wach, sięgającą do kostek 
i pod szyję, wywodzącą się ze 
starożytnej tuniki. Pierwotnie 

sporządzano ją z  lnu, dzisiaj 
również z innych tkanin. Sza-
ta ta posiada długą historię. 
Przez pierwszych chrześcijan 
była nakładana katechume-
nom przy chrzcie świętym 
jako symbol czystości. Od VI 
wieku jest już elementem 
ubioru liturgicznego duchow-
nych chrześcijańskich. Od ok. 
X wieku alby były zdobione 
haftem i  tzw. parurami 
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(ozdobnymi pasami materia-
łu) u dołu i przy mankietach, 
a  od XVI wieku szeroką ko-
ronką. W XX wieku po refor-
mach Soboru Watykańskiego 
II wrócono do białych, nie-
zdobionych alb. Albę można 
przepasywać cingulum (sznu-
rem symbolizującym wstrze-
mięźliwość) białym lub w ko-
lorze liturgii. Cingulum nie 
trzeba zakładać, gdy krój alby 
jest taki, iż przylega ona ściśle 
do ciała. Gdy alba nie zakry-
wa całości stroju pod szyją, 
należy założyć pod nią hume-
rał – lnianą chustę z długimi 
sznurami do obwiązywania 
się. 
KOMŻA – szata liturgiczna 
w  rycie rzymskim. Skrócona 
alba o  szerokich rękawach. 
Komża jest białego koloru, co 
oznacza czystość serca i  du-
cha. Pierwotnie komża była 
używana wyłącznie w chórach 
zakonnych, podczas liturgii 
godzin. Dopiero od XIV w. 
jest stosowana we wszystkich 
czynnościach liturgicznych, 
dla których nie zastrzeżono 
wyraźnie alby. Komże różną 
się krojem. Wyróżniamy na-
stępujące kroje komży:
grecka – z wycięciem pod szy-
ją w kształcie koła
rzymska – z  czworokątnym 
wycięciem pod szyją
francuska – dochodząca do 
szyi, wiązana
angielska – dochodząca do 
szyi, plisowana.  
CINGULUM – pas lub gruby 
sznur z frędzlami na obu koń-
cach, używany przez duchow-

nych i służbę liturgiczną, słu-
żący do przewiązania w pasie 
alby a  także habitu w  przy-
padku zakonników. Dawniej 
był to szeroki pas zdobiony 
haftem. Symbolizuje moc i ła-
skę Bożą, w  którą odziani są 
chrześcijanie stający do służby 
Bożej. Wraz z  początkiem 
używania, jako cingulum 
sznura pojawiła się symbolika 
wstrzemięźliwości i  panowa-
nia nad pożądliwościami cie-
lesnymi. Sznur także jest zna-
kiem pracy w  służbie Bożej, 
symbolizuje również posłu-
szeństwo. Cingulum najczę-
ściej jest w  kolorze białym, 
jednak spotyka się też inne 
jego kolory. W Kościele rzym-
skokatolickim dzisiaj coraz 
częściej wraca się do dawnej 
praktyki stosowania – zwłasz-
cza przez lektorów – cingu-
lum w  kolorze zależnym od 
koloru liturgicznego danej ce-
lebracji.
HUMERAŁ – nazwa pocho-
dzi z  języka łacińskiego od 

rzeczownika humerus (ra-
mię). W  Kościołach tradycji 
zachodniej jest to biała, pro-
stokątna, lniana chusta, będą-
ca elementem stroju liturgicz-
nego, zakładana na ramiona 
i  szyję przed założeniem alby 
i  zawiązywana na piersiach. 
Humerał wywodzi się od chu-
sty, noszonej w czasach staro-
żytnych przez przedstawicieli 
warstw wyższych a okrywają-
cej szyję i ramiona. W liturgii 
humerał był już sosowany od 
VIII wieku, ale w całym Ko-
ściele rozpowszechnił się do-
piero w  wieku dziesiątym. 
Humerały przeważnie nie są 
zdobione lub są zdobione bar-
dzo skromnie – niewielkim 
haftowanym lub naszywanym 
krzyżem. Humerał jest nazy-
wany „przyłbicą zbawienia”, 
który to zwrot zawarty był 
w  modlitwie odmawianej 
przez celebransa przed jego 
założeniem. Jest symbolem 
ochrony przed zakusami sza-
tana. Nakładano go najpierw 
na głowę, a następnie przesu-
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wano na ramiona i szyję. Hu-
merał chroni też ornat przed 
potem. Po Soborze Watykań-
skim drugim nie jest już obo-
wiązkowym elementem stroju 
liturgicznego, trzeba go jed-
nak zakładać wtedy, jeśli alba 
nie zasłania w  pełni stroju 
w okolicach szyi. 
MANIPULARZ – płaska 
przepaska o szerokości ok. 10 
cm i  długości ok. 1 m. Naj-
częściej szersza przy końcach, 
często bogato zdobiona, tego 
samego koloru, co stuła i or-
nat, którą to kapłan zakłada 
zawieszając na przedramieniu 

lewej ręki. Na końcach i  na 
środku manipularza ( tak jak 
na stule) jest wyhaftowany 
krzyżyk.  Łacińska nazwa 
„manipulus” oznacza snop 
zboża. Wywodzi się od ozdob-
nej, haftowanej chustki zwa-
nej mappa, służącej do dawa-
nia sygnałów, którą starożytni 
Rzymianie wiązali na przegu-
bie lewej ręki. Później używa-
na była na dworze bizantyj-
skim. W  czwartym wieku 
papież Sylwester miał ją wpro-
wadzić, jako element stroju 
liturgicznego, ale dopiero 
w  wieku piątym manipularz 

stał się powszechnie 
używaną szatą. W wie-
ku XII był już stosowa-
ny, jako element obrzę-
du udzielania święceń 
subdiakonatu. Po So-
borze Trydenckim 
(1545-1563) jako szata 
liturgiczna występuje 
już wyraźnie w  Mszale 
Rzymskim papieża Piu-
sa V (1566-1572) i był 
używany obowiązkowo 
w  liturgii rzymskiej aż 
do reformy liturgicznej 
Soboru Watykańskiego 
II w 1969 r., która znio-
sła przymus używania 
manipularza. Wciąż 
jednak obowiązkowo 
używa się go w  formie 
nadzwyczajnej (try-
denckiej) rytu rzym-
skiego. W swej symbo-
lice manipularz 
przypomina kajdany, 
które włożono Jezusowi 
Chrystusowi na ręce, 

kiedy go pojmano oraz sznur, 
na którym prowadzono go na 
Golgotę. Manipularz jest też 
znakiem przyjętych wyższych 
święceń. Przed Soborem Wa-
tykańskim II mogli go nosić 
wszyscy, którzy przyjęli świę-
cenia subdiakonatu, a  po so-
borze – diakonatu. 
STUŁA - od łac. stola (długa 
szata) – szata liturgiczna uży-
wana w liturgii wielu Kościo-
łów chrześcijańskich. W litur-
gii rzymskiej rodzaj szarfy 
zakładanej przez kapłana (na 
szyję, końce zwisają swobod-
nie na piersiach) i  diakona 
(ukośnie, na lewym ramieniu) 
do Mszy Świętej i  wszelkich 
innych czynności liturgicz-
nych. Do mszy zakładana jest 
pod ornat, może być skrzyżo-
wana na piersiach i  przewią-
zywana cingulum. Diakoni 
przepasują się stułą ukośnie, 
z  lewego ramienia na prawą 
stronę. Kolor stuły, podobnie, 
jak barwa ornatu czy kapy, za-
leży albo od obchodu litur-
gicznego danego dnia, albo 
od spełnianego obrzędu. Przy 
udzielaniu sakramentu poku-
ty używa się zazwyczaj stuły 
fioletowej. Stuła kapłańska 
symbolizuję belkę krzyża, któ-
rą niósł Chrystus a także łaskę 
uświęcającą, która ma zdobić 
duszę kapłana. Poza liturgią 
stuły może używać tylko pa-
pież. 
ORNAT – Termin pochodzi 
z  języka łacińskiego: „ornare” 
(ozdabiać), „ornatus” (ozdo-
biony, wspaniały, strojny). 
W liturgii rzymskokatolickiej 
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 Rok Pański 2005 był 
ogłoszony w  Kościele, jako 
Rok Eucharystii, z  tej też 
okazji wszystkie spotkania 

kartki z dwudziestopięCioleCia
paraFialnego oddziaŁu akCji katoliCkiej
iM. bŁ. ks. bronisŁawa koMorowskiego (3)
KOŃCÓWKA PIERWSZEJ DEKADY POAK 2005-2007

główna szata liturgiczna, za-
kładana przez kapłana do ce-
lebracji Mszy Świętej oraz 
czynności, które łączą się z nią 
bezpośrednio. Ornat jest 
przede wszystkim symbolem 
ofiary krzyżowej Jezusa Chry-
stusa, a  także ciężaru służby 
Bożej, spełnianej przez kapła-
na, jako robotnika w winnicy 
Pańskiej. Historycznie ornat 
nawiązuje do płaszcza używa-
nego przez starożytnych Rzy-
mian w podróży lub w czasie 
deszczu. W  ciągu wieków 
zmieniał formy i posiadał róż-
ne kroje jak: gotycki, stożko-
wy i  skrzypcowy – wszystkie 
trzy dodatkowo w  kilku od-
mianach. Dawniej głównym 
motywem zdobniczym orna-
tów był krzyż lub sceny, zwią-
zane z  życiem Jezusa, Naj-
świętszej Maryi Panny 
i  świętych. Współczesne nor-
my zalecają unikanie wyszu-
kanych ozdób. Kolor ornatu 
zależy od okresu liturgicznego 
i wyróżnia się następujące ko-
lory: biały, czerwony, zielony, 
czarny, fioletowy i  różowy, 
a  także złoty ( np. podczas 
uroczystych celebracji, choć-
by w  Niedzielę Zmartwych-

wstania czy w Boże Narodze-
nie i in.) i czasami srebrny.
DALMATYKA – jest szatą li-
turgiczną diakona. Nazwa po-
chodzi od dawnego ubioru 
mieszkańców Dalmacji. Od 
połowy IV w. stała się elemen-
tem stroju liturgicznego pa-
triarchy Konstantynopola 
i  papieża. Decyzją Sylwestra 
I (IV wiek) dalmatyka stała się 
szatą właściwą dla diakonów 
rzymskich. Strojem liturgicz-
nym charakterystycznym dla 
diakona w całym Kościele ła-
cińskim dalmatyka stała się 
w IX wieku. Pierwotnie miała 
wygląd szaty długiej, zarazem 
szerokiej, nieprzepasanej, 
o  krótkich i  szerokich ręka-
wach. Z czasem uległa skróce-
niu, a dla łatwiejszego jej na-
kładania przecięto ją z obydwu 
boków, łącznie z  rękawami. 
W  starożytności była koloru 
białego z czerwonymi, piono-
wymi pasami, biegnącymi od 
ramion do dołu, tak z przodu, 
jak i  z  tyłu. Od XVIII w. jej 
kolor uzależniono od koloru 
ornatu. Po Soborze Watykań-
skim II dalmatyka jest szatą 
właściwą diakona, który wkła-
da ją na albę i  stułę przewie-

szoną przez lewe ramię i spiętą 
po prawej stronie.
KAPA – lub pluwiał, szata li-
turgiczna, stosowana poza 
Mszą Świętą: w czasie sprawo-
wania sakramentów chrztu, 
czy małżeństwa, pogrzebów, 
nabożeństw para liturgicz-
nych lub procesji z Najświęt-
szym Sakramentem (np. 
w  czasie uroczystości Bożego 
Ciała). Jest to długa peleryna 
zapinana na piersiach. Zakła-
da się ją na komżę lub albę 
oraz stułę. Jej kolor określają 
przepisy określonych obrzę-
dów: biały dla sakramentu 
chrztu i  małżeństwa oraz eu-
charystycznego, czarny lub 
fioletowy dla pogrzebu. W li-
turgii Kościoła Katolickiego 
kapa stosowana była od schył-
ku VIII w. a od wieku XI po-
wszechnie w  całym Kościele. 
W  Polsce dawniej kapa była 
nazywana również nieszporni-
kiem, jako że zakładano ją 
w  niedziele do sprawowania 
popołudniowej liturgii nie-
szporów.
[Opracowano na podstawie 
„Ogólnego Wprowadzenia do 
Mszału Rzymskiego”, Poznań 
2006 oraz: R. Berger, Mały słow-
nik liturgiczny, Poznań 1990 
i internetu] [cdn]

POAK kończyły się adora-
cją w  kaplicy Domu Para-
fialnego. Z  inicjatywy Od-
działu również 

zorganizowane – we współ-
pracy z  sąsiednimi POAK 
we Wrzeszczu przy Parafii 
Św. Krzyża oraz przy Parafii 
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Najświętszego Serca Jezuso-
wego – Eucharystyczne Dni 
Skupienia. Co miesiąc 
w każdej z trzech Parafi i od-
bywały się spotkania człon-
ków i  sympatyków trzech 
POAK, składające się z Eu-
charystii oraz agapy w  cza-
sie, której wygłaszana była 
Konferencja na temat Eu-
charystii. Spotkania były 
rozpowszechniane i otwarte 
dla parafi an wszystkich 
trzech Parafi i. Wielkim, acz-
kolwiek smutnym wydarze-
niem tego samego roku była 
śmierć polskiego Papieża, 
Jana Pawła II. Po Jego śmier-
ci POAK każdego 16. dnia 
miesiąca - na początku co 
miesiąc, później zaś z okazji 
większych rocznic upamięt-
niających życie i pontyfi kat 
Jana Pawła II - organizował 
multimedialne, otwarte 
"Wieczory Jana Pawła II 
Wielkiego", które cieszyły 

się sporym powodzeniem.
 Zwieńczeniem pierwsze-
go dziesięciolecia działalno-
ści POAK im. Bł. Ks. Bro-
nisława Komorowskiego 
było poświęcenie sztandaru 
25. listopada AD 2006.  
Fundatorami było małżeń-
stwo Alfreda i Tadeusz Bu-
kowczykowie. Uroczystość 
odbyła się w  wigilię patro-
nalnego święta Akcji Kato-
lickiej, tj. Uroczystości 
Chrystusa Króla Wszech-
świata. Podczas wieczornej 
Eucharystii o  godz. 18.00, 
sprawowanej w kościele pa-
rafi alnym w intencji funda-
torów sztandaru oraz w  in-
tencji Asystenta i członków 
Oddziału Parafi alnego i ich 
rodzin z okazji dziesięciole-
cia POAK a koncelebrowa-
nej przez archidiecezjalnego 
Asystenta Kościelnego Akcji 
Katolickiej Archidiecezji 
Gdańskiej, Ks. Prałata Pio-

tra Toczka oraz Ks. Piotra 
Kraińskiego (wikariusza Pa-
rafi i Św. Stanisława BM), 
Ks. Prałat Piotr w obecności 
Asystenta Parafi alnego ks. 
Proboszcza Andrzeja Rura-
rza uroczyście poświęcił 
sztandar Parafi alnej Akcji 
Katolickiej. Ks. Proboszcz 
Andrzej na zakończenie Eu-
charystii uroczystym aktem 
oddał Parafi alną Akcję Ka-
tolicką Chrystusowi Królo-
wi. Po Eucharystii odbyła 
się uroczysta agapa w obec-
nej Sali Świętej Cecylii 
w Domu Parafi alnym.
 Prężna działalność POAK 
w  omawianym okresie zo-
stała zauważona przez Radę 
Ruchów i Stowarzyszeń Ka-
tolickich, która na spotka-
niu opłatkowym w styczniu 
2007 r. uhonorowała preze-
sa POAK odznaką „Pro Ec-
clesia et Populo”.
 Od roku 2007 Zarząd 
POAK tworzyli: Antoni Ka-
kareko (prezes), Marek 
Osiecki (wiceprezes), Adam 
Matczuk (sekretarz) Danuta 
Przybylska (skarbnik), Al-
freda Bukowczyk (członek), 
Mariola Bielska (członek). 
W  Komisji Rewizyjnej zaś 
zasiadali: Janina Łozińska, 
Hanna Derkowska, Jacek 
Kozaka. (Cdn.)
 Rubryka pod redakcją
 Antoniego Kakareko
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Odeszli do Pana

1
 Krystyna Maria 
Młynarczyk, członkini 5 Róży 
N, lat 75, al. Legionów

2 Marek Wielogórski,
lat 57, ul. Lelewela

3  Teresa Synak, członkini
32 Róży N, lat 69

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Joanna Łucja Baturewicz

2 Theodore Edward 
Blackett

PIÓREM REDAKTORA
 Od lat statystyki podają, że 
chrześcijanie są najbardziej prze-
śladowaną grupą wyznaniową spo-
śród wszystkich wyznań. I  od lat 
te prześladowania wzmagają się. 
Chrześcijanie są zabijani, upoka-
rzani, spychani na margines, sądze-
ni za słowa wypowiadane zgodnie 
z poglądami – często poparte cyta-
tami z Biblii. Dzieje się tak od lat 
w  krajach, gdzie inne religie do-
minują, ale niestety dzieje się tak 
również w krajach, których kultura 
wyrosła na korzeniach chrześcijań-
skich. By „dobić” chrześcijaństwo, 
atakuje się autorytety Kościoła. 
Dla przykładu – ostatnio, w  jego 
rodzinnym kraju prowadzona jest 
nagonka na papieża emeryta Bene-
dykta XVI. Cóż, nasz Mistrz, Jezus 
Chrystus nie obiecywał nam życia 

lekkiego, łatwego i  przyjemnego. 
Spodziewając się coraz częstszych 
i coraz gwałtowniejszych ataków na 
Kościół Boży, prośmy Ducha Świę-
tego o mądrość i męstwo w dawa-
niu świadectwa naszej wiary i to nie 
tylko w dramatycznych sytuacjach, 
ale w codziennych, zwykłych chwi-
lach. Żyjmy tak, by inni „podglą-
dając” nas, zobaczyli jak dobry jest 
Bóg. Wchodząc w  czas Wielkiego 
Postu – pogłębionego rozważania 
męki Pańskiej, za przykładem Pana 
Jezusa, który modlił się za swoich 
oprawców – módlmy się za tych 
wszystkich, którym tak bardzo 
przeszkadza chrześcijaństwo w dzi-
siejszych czasach. To najcenniejsze 
lekarstwo na rozpalone głowy wro-
gów Kościoła i życia według Boże-
go ładu.  Jan Wontorski

PIĘKNE MYŚLI: 
>Skarbnica myśli Błogosławio-
nego ks. Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego<
>Trzeba pouczać kobiety, że najlep-
szym kosmetykiem jest wewnętrz-
ne dobro, które tkwi w ich sercu.<
>Jeżeli świat kobiecy, który do-
chodzi do głosu w różnych dzie-
dzinach życia, nie dopuści do wy-
naturzenia tego, co jest najwyższą 
jego godnością i najszlachetniej-
szym, najtrwalszym wkładem – 
macierzyństwa – mamy nadzieję 
na odrodzenie kultury, na to aby 
była bardziej ludzka.<
>Tylko Bóg może załatwić kilka 
spraw w jednym akcie cierpienia.<
>Nie ma w  Kościele miejsca na 
rozpacz, choćbyśmy przegrali 
„wszystko” – dziś jeszcze może-
my zacząć od nowa.<

PARAFIALNE
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

„Posłani w pokoju Chrystusa”

od 26.03 – 30.03.2022 r.
Sobota 26. marca 
godz. 18.00 – Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji

Niedziela 27. marca 
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 -
Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji
godz. 17.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Poniedziałek 28. marca
godz. 7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Wtorek 29. marca
godz. 7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Środa 30. marca
godz. 7.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji 
godz. 8.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji 
godz. 10.00 – Spowiedź dla osób w podeszłym wieku i chorych
godz. 10.30 – Msza św. z nauką dla chorych i starszych
godz. 18.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji

Spowiedź: niedziela, poniedziałek, środę – w  godzinach wyżej 
podanych oraz w wtorek: godz. 17.00 – dla niewiast i mężczyzn

 Rekolekcjonista - Ks. Krzysztof Ławrukajtis

ZACZERPNIĘTE Z  PISMA 
ŚWIĘTEGO
Lecz On był przebity za nasze 
grzech,
Zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla 
nas,
A w Jego ranach jest nasze uzdro-
wienie.  (Iz 53,5)
Tak, Jezus Chrystus dał się wynisz-
czyć dla nas, by nas uzdrowić. Czy 
pozwolimy Mu, by leczył nas, czy 
poddamy się Jego uzdrawiającej 
kuracji?  J.W.


