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 W  tym momencie, kiedy 
rozpoczynam przygotowywa-
nie artykułu do wielkanocnej 
„Skałki” od dwóch tygodniu już 
trwa wojna w Ukrainie. Trud-
no nie myśleć o tym wszystkim, 
co przeżywają tam pozostający 
mieszkańcy miast, miasteczek 
i wsi, mam na myśli miejscowo-
ści z  aktualnych wiadomości: 
Czernichów, Sumy, Charków, 
Mariupol, jak również obrońcy 
swojej ojczyzny i  wszyscy ich 
wspomagający. W stolicy Ukra-
iny – Kijowie – pozostający 
na miejscu prezydent Ukrainy 
– Wołodymyr Zełenski, robi 
wszystko, aby podtrzymać na 
duchu swój naród i uzyskać dla 
nich pomoc, nie tylko z Euro-
py, ale i z całego świata. Smutne 
jest to, że okupanci nie oszczę-
dzają osób cywilnych, kobiet, 
dzieci, osób starszych, niszczą 
miasta, szkoły, szpitale, kościo-
ły. Zmuszają ludzi do ucieczki 

z  ich domów i  mieszkań, co 
więcej ostrzeliwują również ko-
rytarze humanitarne, konwoje 
sanitarne. Dwa dni temu liczba 
uchodźców, która przekroczyła 
polską granicę, wyniosła milion 
osób i  ciągle rośnie. My Pola-
cy, jako naród chrześcijański, 
stanęliśmy na wysokości zada-
nia, otwierając szeroko nasze 
serca i  domy dla uchodźców 
wojennych z Ukrainy, głównie 
kobiet i  dzieci. Mężczyźni po-
zostają u  siebie, by bronić oj-
czyzny i  swoich domów przed 
najeźdźcami. Co więcej, wie-
lu powraca z  Polski i  innych 
krajów, by dołączyć do armii 
ukraińskiej. W  tym miejscu 
składam podziękowanie, naszej 
Rodzinie Parafi alnej, za wspie-
ranie naszych sąsiadów modli-
twą, ale i darami oraz ofi arami, 
które pokazały nasz ogromny 
dar serca. Wiem też, że i w na-
szej parafi i zostali przyjęci do 

domu uchodźcy wojenni. Skła-
dam serdeczne „Bóg zapłać!” 
Jesteśmy na ustach ludzi całego 
świata, bo nie ma u nas obozów 
dla uchodźców i  niesiemy po-
moc humanitarną dla Ukrainy. 
Specjalne podziękowania do 
Polaków, za naszą wielką mi-
łość do bliźnich, skierował pod-
czas środowej audiencji, Ojciec 
Święty Franciszek.
 Każdego roku podczas świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 
śpiewamy: „Niech w święto ra-
dosne Paschalnej Ofi ary, skła-
dają jej wierni uwielbień swych 
dary…” Bo choć Wielkanoc to 
afi rmacja życia, radości i  na-
dziei, nie wiemy, jak będą one 
wyglądać w tym roku, nie wie-
my?! Gdy wraz z  niewiastami 
idziemy do grobu i  widzimy, 
że jest pusty, na usta ciśnie się 
tylko jedno słowo - „Alleluja!”. 
Rzeczywiście, prawdziwie Pan 
zmartwychwstał! Udowodnił, 
że jest wszechmocny. Poka-
zał śmierć w  innym wymia-
rze eschatologicznym. Miłość 
ukrzyżowana, jest mocniejsza 
od śmierci, smutku i  zwątpie-
nia! Za św. Augustynem można 
i nam powtórzyć: „Ty jesteś ży-
ciem dusz, tym, co ożywia ży-
cie. Żyjesz, o Życie duszy mo-
jej, własną mocą. Bo samym 
życiem jesteś, niezmiennym”. 
Ufamy i  o  to modlimy się, że 
nasz Zmartwychwstały Pan, 
pozwoli także zmartwychwstać 
wszystkim ofi arom tej niespra-
wiedliwej wojny w Ukrainie.
 Ale pusty grób wzywa mnie 
i wszystkich wierzących do od-
powiedzi na apel św. Pawła: 
„Jeśliście razem z  Chrystusem 
powstali z martwych, szukajcie 
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tego, co w górze, gdzie prze-
bywa Chrystus, zasiadając po 
prawicy Boga” (por. Kol 3,1). 
Zbawiciel uczynił wszystko, 
abyśmy mieli perspektywę, 
środki do osiągnięcia zbawie-
nia. Teraz potrzeba naszego 
wysiłku, abyśmy się stali no-
wym ciastem, gdyż przaśni 
jesteśmy.
 Na czym ma polegać ten 
wysiłek? Ujmijmy go w kilka 
przykazań, które podał pe-
wien kaznodzieja:
 „Każdy z  nas powinien 
szukać sposobów, aby coraz 
lepiej realizować swoje powo-
łanie. Każdy z nas ma obowią-
zek badania swojego wnętrza, 
a  szczególnie tych jego zaka-
marków, w  których gnieździ 
się zło. Każdy z  nas musi na 
nowo odnajdywać coraz głęb-
szy sens sakramentu pokuty, 
który prowadzi człowieka do 
nawrócenia. Każdy z nas powi-
nien starać się o  pełne uczest-
nictwo w Eucharystii, która jest 
przedsmakiem nieba. Każdy 
z  nas zobowiązany jest do po-
głębiania swojej wiedzy religij-

nej, przybliżającej człowieka do 
Chrystusa. Każdy z  nas powi-
nien pamiętać o  prawdzie, że 
życie ma charakter zasługujący. 
Każdy z nas ma obowiązek sta-
wania się darem dla drugiego 
człowieka. Bliźni powinien zo-
baczyć w nas ikonę Chrystusa. 
Każdy z  nas powinien dawać 
świadectwo poprzez ewange-
liczne wybory, które wymagają 
ofi ary. Każdy z nas musi zadbać 
o  chrześcijańskie przeżywa-
nie niedzieli, która jest czasem 
budowania więzi z  Bogiem 
i  z  najbliższymi. Każdy z  nas 

powinien codziennie wyzna-
wać swoją wiarę w Chrystusa 
Zmartwychwstałego, który 
jest źródłem, drogą i  kresem 
życia człowieka”. Jeśli będzie-
my się kierować tymi wska-
zaniami, to ujrzymy i  uwie-
rzymy, że Chrystus naprawdę 
zmartwychwstał.
 Liturgia Oktawy Wielka-
nocy, ukazuje nam stopniowe 
objawianie się mocy zmar-
twychwstałego Pana. Z  jed-
nej strony, sam Jezus objawia 
prawdę o  sobie, a  z  drugiej 

człowiek, często nie bez trud-
ności w  wierze, poznaje praw-
dę o  Jego zwycięstwie nad 
śmiercią. Chrystus przychodzi 
do Wieczernika, mimo drzwi 
zamkniętych. Pozdrowieniem 
„Pokój wam”, uwalnia aposto-
łów od pierwszego przerażenia. 
Następnie pokazuje zranione 
ręce i  bok. Chce przekonać 
uczniów o  realności swoje-
go powrotu do życia w  ciele. 
W  szczególny sposób zwraca 
się do Tomasza, który nie wie-
rzy słowu. Jezus pozwala się mu 
dotknąć. W  Święto Miłosier-
dzia Bożego, kiedy każdy czło-
wiek może pomyśleć o  swoich 
ranach i  grzechach, Jezus chce 
ukazać nam i  skierować naszą 
uwagę najpierw na całą prawdę 
o Jego mocy.
 Znamienne jest to, że 
w  Dzienniczku św. Faustyny 
Kowalskiej, znajdziemy bardzo 
wiele zachęt do dobrej spowie-
dzi i  pobożnego przeżywania 
Eucharystii. Możemy w  nim 
przeczytać między innymi takie 
słowa Jezusa o sakramencie po-
kuty, które skierował do siostry 
Faustyny: „Córko, kiedy przy-
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stępujesz do spowiedzi świętej, 
do tego źródła Miłosierdzia 
Mojego, zawsze spływa na two-
ją duszę Moja Krew i  Woda, 
która wyszła z  Serca Mojego 
i  uszlachetnia twą duszę. (...) 
Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, 
wiedz o tym, że Ja sam w konfe-
sjonale czekam na ciebie. Zasła-
niam się tylko kapłanem, lecz 
sam działam w duszy. Tu nędza 
duszy spotyka się z Bogiem mi-
łosierdzia. Powiedz duszom, że 
z tego źródła miłosierdzia dusze 
czerpią łaski jedynie naczyniem 
ufności. Jeżeli ufność ich będzie 
wielka, hojność Moja nie ma 
granic” (1602).
 Na stronie internetowej Oj-
ców Franciszkanów z  Krako-
wa znalazłem taką informację: 
„W dniach od 5. marca do 10. 
marca 2022 r., w  Parafi i pw. 
św. Stanisława, Biskupa i  Mę-
czennika w  Checopee, MA 
w  USA odbyły się rekolekcje 
wielkopostne pt. „Z  Męczen-
nikami z  Pariacoto czekamy 
na zmartwychwstanie Pana”. 
Rekolekcje wygłosił o. Jarosław 
Zachariasz. W trakcie rekolek-
cji, w niedzielę 6. marca miało 
miejsce uroczyste przekazanie 
relikwii I  stopnia błogosławio-
nych Michała Tomaszka i Zbi-
gniewa Strzałkowskiego. Reli-

kwie, na 
ręce pro-
boszcza, 
B r o d a 
M i l u n -
s k i e g o 
O F M -
C o n v , 
p r z e k a -
zali br. 
Jan Hru-
s z ow i e c 

OFMConv, Promotor Kul-
tu Męczenników z  Pariaco-
to oraz o. Jarosław Zachariasz 
OFMConv, były prowincjał 
krakowskiej Prowincji Braci 
Mniejszych Konwentualnych 
św. Antoniego i  bł. Jakuba 
Strzemię W  Niedzielę Miło-
sierdzia Bożego, do naszej pa-
rafi i, podczas Mszy św., zostaną 
wprowadzone Relikwie Bło-
gosławionych Męczenników 
z  Pariacote w  Peru: Ojca Zbi-
gniewa Strzałkowskiego i Ojca 
Michała Tomaszka. To dwaj 
polscy misjonarze z  Zakonu 
Franciszkańskiego, którzy po-
sługiwali w  Peru. Na prośbę 
naszej wspólnoty, pozytywnie 
odpowiedział Ojciec Prowin-

cjał Marian Gołąb z  Krakowa 
OFMConv, który wyraził zgo-
dę na przekazanie nam Relikwii 
do publicznego kultu. Tej uro-
czystości będą przewodniczyli 
ich współbracia zakonni wraz 
z Bratem Janem Hruszowcem. 
Więcej o naszych nowych Orę-
downikach przed Bożym Maje-
statem, napisałem w  czerwco-
wej „Skałce” z 2021 roku. Oto 
modlitwa na zakończenie tych 
wielkanocnych refl eksji i  prze-
myśleń, która pasuje, jak ulał, 
do obecnej sytuacji, w  której 
żyjemy: ”Błogosławieni mę-
czennicy z  Peru, Zbigniewie 
i  Michale, strzeżcie nas przed 
przemocą: psychiczną, słow-
ną i  fi zyczną. Wypraszajcie ła-
skę pokoju i zgody dla państw 
ogarniętych konfl iktami oraz 
dla naszych rodzin i  naszych 
znajomych. Niech pokój Chry-
stusa zagości w sercach wszyst-
kich ludzi. Amen”. Te słowa 
niech będą też życzeniami, Wa-
szych duszpasterzy, na te święta 
Zmartwychwstania Pańskiego 
AD 2022.
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5 stycznia 2005 roku Mat-
ka Boża w Niżankowicach po 
raz pierwszy zapłakała. Jako 
pierwszy zauważył to siedem-
nastoletni kościelny, Włodzi-
mierz Moroz.

Matka Boża na Ukrainie za-
płakała całkiem niedawno, bo 
w 2005 roku. A  działo się to 
w  miejscu bardzo związanym 
z  Fatimą, gdzie od kilku lat 
prowadzone są nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca, 
o które tak prosiła Maryja.

Nie padły tam z Jej ust żad-
ne słowa, były tylko łzy… 
Może uznała, że to, co miała 
powiedzieć swym dzieciom, 
już powiedziała. Teraz przyszła 
płacząca… W   październiku 
1917 roku kilkadziesiąt tysię-
cy osób było świadkami cudu 
Słońca w  Fatimie. Ten cud 
w  Niżankowicach został po-
wtórzony przynajmniej trzy-
krotnie.

Maryja po raz kolejny dała 
znak swojej obecności… Jak-
by chciała powiedzieć, że Fati-
ma wciąż jest aktualna, Jej orę-
dzie ważne, że historia znów 
może zatoczyć koło, a wszyst-
ko mamy w swoich rękach…

W  swej cudownej fi gurze 
Matka Boża wciąż stoi w ma-
łym kościółku zaraz za granicą 
z Polską i woła o nawrócenie, 
różaniec i post. Wciąż przypo-
mina, że tylko w  ten sposób 
możemy uratować świat przed 
kolejną wojną, przed zagładą. 
A  po ostatnich wydarzeniach 
widać wyraźnie, że jesteśmy 
od niej niemal o krok (…).

Matka Boża z  Niżankowic 
– fi gurka, jakich wiele. Wła-
ściwie niemal identyczna stoi 
od lat w moim domu. Ile ta-
kich kopii wykonano, trudno 
powiedzieć. Na odwrocie tej, 
która znajduje się w  świątyni 
w Niżankowicach, można od-

czytać napis: „Częstochowa” 
i  nazwisko „S. Kozikowski”, 
a  także jakiś numer, zapewne 
serii, z której pochodzi. Figur-
ka długi czas stała przy bocz-
nej ścianie kościoła na metalo-
wym podwyższeniu.

5 stycznia 2005 roku Mat-
ka Boża w Niżankowicach po 
raz pierwszy zapłakała. Jako 
pierwszy zauważył to siedem-
nastoletni kościelny, Włodzi-
mierz Moroz. Maryja płakała 
od 5 stycznia do 13 lutego – 
czterdzieści dni. Łzy płynęły 
Jej obfi cie przez trzy dni i  trzy 
noce, kiedy umierała siostra 
Łucja, wizjonerka z  Fatimy, 
jak również kiedy odchodził 
do domu Ojca papież Jan Pa-
weł II, oraz w  rocznicę jego 
śmierci.

Po pewnym czasie zauwa-
żono, że Matka Boża płakała 
przez osiemnaście miesięcy 
każdego trzynastego dnia mie-
siąca, w dzień objawień fatim-
skich. Ksiądz Jacek Waligóra, 
obecny kustosz sanktuarium, 
łączy tę liczbę także z objawie-
niami w  Lourdes, gdzie Ma-
ryja ukazała się właśnie osiem-
naście razy. Ostatni raz Matka 
Boża w  Niżankowicach płaka-
ła 9 września 2007 roku. „Ma-
ryja płakała w Niżankowicach 
w ważnych momentach życia 
Kościoła” – zauważył kiedyś 
ksiądz prałat Ireneusz Skubiś, 
redaktor naczelny tygodnika 
„Niedziela”.

Jak wspominają świadkowie 
tamtych dni, na początku nie 
mogli uwierzyć w  autentycz-
ność zjawiska, w  to, że Mat-

MATKA BOżA W NIżANKOWICACH
zAPłAKAłA
Redakcja
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ka Boża płacze w swej fi gurce. 
Kiedy jednak zrozumieli, że to 
dzieje się naprawdę, chwycili 
za różańce i zaczęli się modlić. 
Wiadomość o  cudzie rozcho-
dziła się po okolicy i  do Ni-
żankowic zaczęło przybywać 
coraz więcej pielgrzymów, 
również z Polski. Nie wszyscy 
mogli zobaczyć płaczącą Ma-
ryję.

W Zeszycie świadectw zna-
leźliśmy taki zapis Włodzi-
mierza Moroza z  5 stycznia 
2006 roku:

Rocznica jak zapłakała Mat-
ka Boża… O godzinie dziesią-
tej odbyła się msza święta pod 
przewodnictwem księży z Pol-
ski. W tym czasie fi gura Mat-
ki Bożej nie płakała. W godz. 
11.45 Matka Boża zaczęła 
płakać. Byli także pielgrzymi 
z  Chyrowa, ale nie widzieli 
łez…

Nie wszyscy czuli również 
cudowny zapach róż, który co 
najmniej dwukrotnie pojawił 
się w  świątyni. Włodzimierz 
Moroz i  Janina Zielińska są 

świadkami tego nad-
zwyczajnego zjawiska 
w ich kościele. Nie jest 
to jednak nic dziwnego. 
Ci, którzy trochę znają 
żywoty świętych, wie-
dzą, że czciciele świę-
tego Ojca Pio nieraz 
odczuwają cudowny 
zapach fi ołków. Z  ko-
lei święta Teresa z  Li-
sieux, ta od Dzieciątka 
Jezus, roztacza zapach 
róż. Spotykający się ze 
świętym Piotrem Fabe-
rem odczuwali zaś nie-
zwykły zapach górskich 
kwiatów, ziół alpejskich 
łąk, żywiczny zapach 
świerków i jodeł.

Powróćmy jednak do 
Niżankowic, do czasu, kie-
dy z  oczu Maryi płynęły łzy. 
Warto podkreślić, że w czasie 
trwania tego cudu przybywali 
do kościoła na wspólną mo-
dlitwę katolicy, prawosławni 
i grekokatolicy. Pewnego dnia 
przyszedł także miejscowy 
greckokatolicki ksiądz wraz ze 

swoimi wiernymi, aby odpra-
wić nabożeństwo przy Matce 
Bożej Płaczącej.

Do Niżankowic ściągnęli też 
dziennikarze, którzy sfi lmo-
wali i  sfotografowali łzy Ma-
ryi. Ksiądz Edward Loranc, 
ówczesny wicedziekan deka-
natu samborskiego, któregoś 
dnia zebrał łzy z fi gury i oddał 
je do ekspertyzy w Polsce. Ba-
dania zostały wykonane w In-
stytucie Ekspertyz Sądowych 
im. prof. Jana Sehna w Krako-
wie. Przeprowadzone analizy 
wykazały podobieństwo po-
między łzami dostarczonymi 
z Niżankowic, a łzami pobra-
nym od człowieka. Znajdowa-
ły się tam atomy sodu, chloru, 
potasu, obecne w  naturalnych 
łzach ludzkich.

*M. Pabis, Maryja płacze na 
Ukrainie, Rafael, wyd. drugie 
2022
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 Mateusz z dużymi oporami 
dał się namówić przyjaciołom 
na wyjazd na narty. Od czasu, 
jak trzy lata temu uległ kontu-
zji w Dolomitach, nie przypi-
nał „desek” do nóg, choć był 
świetnym narciarzem. Kole-
gom jednak bardzo zależało 
na towarzystwie Mateusza. 
Liczyli na to, że jego umiejęt-
ności i smykałka instruktorska 
pomogą im podciągnąć wła-
sne umiejętności narciarskie. 
I nie mylili się. „Pan instruk-
tor”  cierpliwie, każdego dnia 
poprawiał błędy przyjaciół 
w  szusowaniu na „boazerii”*. 
Był zadowolony z  ich postę-
pów, ale i z tego, że przełamał 
swoje obawy związane z wcze-
śniejszą kontuzją. Jeszcze jed-
na sprawa cieszyła go bardzo. 
Miał możliwość każdego dnia 
uczestniczyć we Mszy św. 
w  pobliskim kościele, ma-
lowniczo wkomponowanym 
w  panoramę gór. Jego „przy-
zwyczajenie” do codziennego 
uczestnictwa we Mszy św. da-
towało się od klasy matural-
nej. Wtedy to podjął taką in-
tencję dla pomyślnego zdania 
egzaminu dojrzałości i dobre-
go wyboru kierunku studiów. 
I  tak mu zostało. Dzień bez 
Mszy św. uważał za stracony. 
Tutaj w znanym kurorcie nar-
ciarskim, w  niedzielę kościół 
był nabity wiernymi i  to nie 
tylko miejscowymi, ale i  tu-
rystami. W  dni powszednie, 
ku zdziwieniu Mateusza, prze-
krój miejscowych i  turystów 
podobny był jak w  niedzielę, 

choć wiernych było zdecydo-
wanie mniej. Za to w  ciszy 
można było lepiej skupić się 
na modlitwie, którą ułatwiał 
kontemplacyjny nastrój wnę-
trza wiejskiego kościółka. Ma-
teusz z ciekawością przeciągał 
wzrokiem po malowidłach 
ściennych, figurach i  obra-
zach, a  zwłaszcza po detalach 
ołtarza głównego. Dopiero 
któregoś dnia podniósł wyżej 
wzrok, by przypatrzeć się su-
fitowi i  scenie ukrzyżowania 
Pana Jezusa, umieszczonej na 
belce tęczowej. 
 ** Zamyślił się nad cier-
pieniem Chrystusa na Krzyżu 
i  towarzyszącymi Mu osoba-
mi. Po chwili przeniósł spoj-
rzenie na samą belkę tęczową. 
Widniał na niej wyryty du-
żymi, złotymi literami napis: 
KRÓLUJ NAM CHRYSTE. 
Przeczytał raz i  drugi to do-
brze mu znane ministranckie 
pozdrowienie i  skrzywił się 
z lekkim niesmakiem. To chy-
ba nie najlepsze wezwanie przy 
konającym na Krzyżu Jezusie. 
Przez myśl przeleciało mu kil-
ka innych „bardziej stosow-
nych” modlitewnych wezwań, 
no ale nie to… Tę plątaninę 
myśli przerwał Mateuszowi 
pan kościelny, zamykający ko-
ściół. Młodzieniec zoriento-
wał się, że nieco zasiedział się 
w kościele i pognał do pensjo-
natu, by z kolegami ruszyć na 
stoki. Wszak dzisiaj mieli zjeż-
dżać wszyscy najtrudniejszą 
w okolicy trasą. Po żmudnych 
dniach zabawy w instruktora, 

sam czekał na ten dzień, by 
móc poszaleć trochę na nar-
tach, na stromych zboczach. 
Rzeczywiście bawił się dobrze 
ze swoimi kumplami, śmiga-
jąc na deskach, ale napis z bel-
ki tęczowej cały czas nie dawał 
mu spokoju. Wracając z nart, 
Mateusz przypomniał sobie, 
że to właśnie dzisiaj w jego ro-
dzinnej parafii jest całodzien-
ne wystawienie Najświętszego 
Sakramentu. Adoracja Jezusa 
w  Eucharystii, chociaż tyl-
ko wirtualna, zdecydowanie 
przyda się mi, pomyślał sobie. 
 W pensjonacie rzucił przy-
jaciołom: spotkamy się na 
kolacji i  szybciutko zaszył się 
w  swoim pokoiku. Otworzył 
laptop i uruchomił bezpośred-
ni przekaz z jego parafialnego 
kościoła. Rzeczywiście trwa-
ła cicha adoracja Jezusa Eu-
charystycznego. Młodzieniec 
„wpatrzony w  ekran”, wtopił 
się w  adorację. Jakby szukał 
podpowiedzi samego Jezusa 
w  nurtującym go aktualnie 
problemie. Dla większego 
skupienia przymrużył oczy. 
Podświetlenie ołtarza utwo-
rzyło w  tym „zmrużonym 
spojrzeniu” Mateusza szeroko 
rozwartą literę V, w  centrum 
której znalazła się monstrancja 
z Jezusem utajonym w Hostii. 
 Na dodatek płomyki za-
palonych świec też rozczepiły 
się w malutkie, strome literki 
V,  niejako głosząc zwycięstwo 
Eucharystycznego Chrystusa. 
Mateusz wpatrzony w to „zja-
wisko” wyszeptał: tak Panie Ty 
jesteś zwycięski w  tej Hostii, 
królujący całemu światu, aż 
do jego skończenia. W  głębi 
duszy usłyszał słowa pieśni: 
Jezusa ukrytego mam w  Sa-

KRÓTKIE OPOWIADANIE
– KRÓLUJ NAM CHRYSTE
Jasiek Dolina
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kramencie czcić, wszystko od-
dać dla Niego, Jego miłością 
żyć…, by zaraz po tym usły-
szeć: to jest moje Ciało, które 
za was będzie wydane. Mateusz 
otworzył szeroko oczy. Litery 
V – symbol zwycięstwa znik-
nęły z ekranu, ale nie z głowy 
młodego człowieka. Dziękuję 
Ci, Panie Jezu wyszeptał. Już 
teraz wiem. To ja się myliłem. 
Tu ukryty w Hostii, zwycięski 
królujesz ze złocistego tronu 
monstrancji. Królujesz pełen 
miłości w Hostii Twojego Cia-
ła, Ciała wydanego jako okup 
na Krzyżu za nas, za nasze – 
moje grzechy. Zatem i  tam 
na Golgocie królujesz zwycię-
ski. Choć okrutnie zabity na 
krzyżu, zwyciężyłeś zło, piekło 
i  szatana. Zwyciężyłeś miło-
ścią, posłuszeństwem, oddając 

swoje życie, byśmy my mo-
gli żyć w  Twoim Królestwie. 
O tak Panie, zwyciężyłeś i kró-
lujesz z tego najbardziej niepo-
jętego tronu jakim jest Krzyż. 
Jako Zwycięzca i  Król – czy 
mogło by być inaczej? – z tego 
tronu obsypujesz nas najcu-
downiejszym darem – darem 
Twej miłości. Jezu, dzięki Ci. 
Króluj nam Chryste, króluj 
nam Chryste zawsze i  wszę-
dzie! By wyciszyć swoje „od-
krywcze” emocje Mateusz 
ponownie zmrużył oczy. I po-
nownie powróciły „V” głoszą-
ce i  adorujące zwycięskiego, 
królującego Jezusa. Najchęt-
niej młody człowiek tak trwał-
by i trwał w pokornym uwiel-
bieniu Chrystusa Króla. Puka-
nie do drzwi i głośne: pora na 
kolację, przywróciły Mateusza 

  „Obyś  żył  w  ciekawych 
czasach” – to nie jest ser-
deczne życzenie dla kogoś, 
ale  powszechnie uważane 
za  chińskie przekleństwo. 
W  takich  ciekawych  cza-
sach  przyszło  nam  żyć. 
Różnie  reagujemy  na  dy-
namiczne  wiadomości, 
dotyczące sytuacji w świe-
cie.  Generalnie  są  to  złe 
wiadomości.  Bo  co  tu 
ukrywać,  takimi  informa-
cjami    jesteśmy  głównie 
karmieni.  Zło  wydaje  się 
panoszyć i druzgotać to co 
dobre.  Jednych  to  przy-
gnębia,  innych  denerwu-
je,  wręcz  złości  –  i  najle-
piej „odpłacaliby pięknym 
za nadobne”. Jeszcze inni 
zamykają  się  w  swojej 

skorupie.  Tych  reakcji 
można by mnożyć. Ale my 
Chrześcijanie  mamy 
w każdej sytuacji pewność 
–  nasz  Pan,  Jezus  Chry-
stus zwyciężył zło. I choć-
by było ono nie wiem  jak 
wielkie, nie wiem jak mo-
carne, to ON nasz Pan po-
konał  je.  Im  mocniej  je-
steśmy przytłoczeni złymi 
sytuacjami, złymi okolicz-
nościami,  tym  mocniej 
trzymajmy się Jezusa, do-
brem  reagując  na  zło.  Bo 
jak powiedział  sam Chry-
stus: Na świecie doznacie 
ucisku,  ale  odwagi!  Jam 
zwyciężył świat. (J 16,33). 
I  tego się  trzymajmy. Jan 
Wontorski 
 Jan Wontorski

PIÓREM REDAKTORA
„Chrystus zwyciężył 
swoją śmierć nie przez 
swoją obecność na 
Krzyżu, ale przez 
umieranie na Krzy-
żu”. Bł. Stefan Kardy-
nał Wyszyński
„Nie bójcie się – w każ-
dej okoliczności, 
w każdym okresie! 
Uzasadnieniem tego 
wezwania jest fakt, że 
Jezus Chrystus, umę-
czony i zabity, jest 
mocniejszy od śmier-
ci. Zmartwychwstał 
i żyje. Trzeba Go szu-
kać gdzie indziej niż 
w grobie, trzeba Go 
szukać w życiu.”
Bł. Stefan Kardynał 
Wyszyński  

PIĘKNE MYŚLI:

do rzeczywistości. Podczas ko-
lacji podzielił się z przyjaciół-
mi swoimi, już na szczęście 
rozwianymi, wątpliwościami 
wokół napisu KRÓLUJ NAM 
CHRYSTE na belce tęczowej. 
No widzisz, nie ma to jak z sa-
mym Jezusem rozwiązywać 
nasze wątpliwości i  wszelkie 
inne problemy, krótko skwi-
tował wywód Mateusza jeden 
z kumpli. 

*Żartobliwie – „boazeria” to 
narty, w odróżnieniu od „pa-
rapetu” czyli deski snowboar-
dowej.
**Belka tęczowa – pozioma 
belka spinająca łuk tęczowy, 
najczęściej drewniana. W śre-
dniowieczu umieszczano na 
niej grupę ukrzyżowania.
 Jasiek Dolina
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Ostre wydają się niektórym 
słowa: zaprzyj się siebie, weź swój 
krzyż i naśladuj Jezusa. Ale prze-
cież ostrzejsze będą słowa osta-
teczne: Idźcie precz ode mnie, 
przeklęci, w  ogień wieczny. Kto 
słucha bez sprzeciwu nakazu 
krzyża, ten nie boi się, że usły-
szy słowa potępienia. Gdy Pan 
przybędzie nas sądzić, na Niebie 
pojawi się znak krzyża. Dlatego 
słudzy krzyża, ci, którzy w ciągu 
życia upodabniają się do Ukrzy-
żowanego, zbliżą się do Chrystu-
sa Sędziego z wielką ufnością.

Czemu więc boisz się jeszcze 
podjąć ten krzyż, który jest dro-
gą do Królestwa? W krzyżu zba-
wienie, w krzyżu życie, w krzyżu 
obrona, w krzyżu struga szczęścia 
nadprzyrodzonego, w  krzyżu 
siła mądrości, w  krzyżu radość 
duchowa, w  krzyżu sama istota 
dobra, w krzyżu świętość dosko-
nała. Zbawienie duszy, nadzieja 
życia wiecznego w krzyżu, tylko 
w krzyżu.

Podnieś więc swój krzyż i  idź 
za Jezusem, a dojdziesz do życia 
wiecznego. On idzie przodem, 
dźwigając swój Krzyż, umarł za 
ciebie na Krzyżu, abyś i ty podjął 
swój krzyż i  pragnął umrzeć na 
krzyżu. Bo kiedy z Nim umrzesz, 

z Nim razem żyć będziesz, a  to-
warzysząc Mu w  męce, staniesz 
się towarzyszem Jego chwały.

Tak oto wszystko mieści się 
w  krzyżu i  wszystko zawiera się 
w  śmierci, i  nie ma innej drogi 
do życia i  prawdziwego pokoju 
ducha, tylko droga krzyża i  co-
dziennego umierania. Idź, gdzie 
chcesz, szukaj, czego chcesz, a nie 
znajdziesz w  górze drogi wznio-
ślejszej ani w  dole pewniejszej, 
tylko tę drogę krzyża świętego.

Zawsze krzyż znajdziesz…
Ułożysz sobie wszystko i  za-

planujesz według własnej woli 
i chęci, a i tak zawsze, chcesz czy 
nie chcesz, znajdzie cię cierpie-
nie, zawsze krzyż znajdziesz. Bo 
albo dotknie cię boleść ciała, albo 
znieść będziesz musiał udręki du-
cha.

A tu Bóg cię opuści, a  tu bli-
scy zranią, a  co gorsza, staniesz 
się sam sobie źródłem męki. 
A znikąd pomocy, znikąd nadziei 
uwolnienia i ulgi i musisz przejść 
przez to wszystko, aż Bóg powie 
ci: dość.

Bóg bowiem chce, abyś uczył 
się cierpieć mękę bez ochłody, 
abyś cały Jemu się poddał, aż 
cierpienie uczyni cię bardzo po-
kornym. Tylko ten może całym 

sercem współcierpieć z  Jezusem, 
kto przeszedł podobną mękę. 
Krzyż jest gotowy zawsze i czeka 
wszędzie.

Nie uciekniesz, choćbyś nie 
wiem gdzie odbiegł, bo gdziekol-
wiek się znajdziesz, wszędzie mu-
sisz nieść z sobą siebie – i zawsze 
siebie odnajdziesz. Ty w górę, ty 
w dół, ty w głąb, ty na zewnątrz, 
a wszędzie krzyż. I wszędzie po-
trzeba wiele cierpliwości, jeśli 
chce się osiągnąć pokój i zasłużyć 
na nagrodę wieczności.

Jeżeli chętnie niesiesz krzyż, 
on cię poniesie i poprowadzi do 
upragnionego kresu, który bę-
dzie także kresem cierpienia, bo 
tu nie ma końca cierpieniu. Jeżeli 
dźwigasz go niechętnie, jeszcze 
więcej ci ciąży, jeszcze bardziej 
się obarczasz, a  przecież donieść 
go musisz. Jednego krzyża się po-
zbędziesz, znajdziesz na pewno 
drugi, a może jeszcze cięższy.

Nie unikniesz cierpienia…
Myślisz, że unikniesz tego, 

czego przed tobą nikomu z  lu-
dzi uniknąć się nie udało? Który 
święty przeszedł przez świat bez 
krzyża i  cierpienia? Nawet Pan 
nasz Jezus Chrystus, jak mówi, 
póki żył, nie miał jednej godzi-
ny bez bólu. Czyż nie potrzeba 
było, aby Chrystus cierpiał i tak 
wszedł do chwały Swojej? Więc 
jakim prawem ty szukasz innej 
drogi, nie tej królewskiej, jaką 
jest Droga Krzyża Świętego? Całe 
życie Chrystusa to Krzyż i Męka, 
a ty dla siebie szukasz wytchnie-
nia i  radości? Mylisz się, mylisz 
sądząc, że szukasz czego innego 
niż cierpienia, bo całe to śmier-
telne życie pełne jest nieszczęść 
i poznaczone krzyżami. A im kto 
wyżej stoi na stopniach doskona-
łości, tym cięższe nieraz znajduje 
krzyże, bo miłość pomnaża mękę 
wygnania.

KRÓLEWSKA DROgA KRzYżOWA
Tomasz a Kempis
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A  jednak tak bardzo zasmu-
cony i On nie pozostaje bez ulgi 
i pociechy, bo wie, że kiedy cier-
pliwie niesie swój Krzyż, plon 
jego rośnie. Kto dobrowolnie 
podda się swemu krzyżowi, cały 
jego ciężar przemienia mu się 
w  ufność Bożej miłości. A  im 
więcej ciało omdlewa od cier-
pienia, tym bardziej dusza przez 
łaskę wewnętrzną się umacnia. 
Zdarza się, że człowiek zdobywa 
taką siłę wewnętrzną w  cierpie-
niu i trudzie, że pragnąc miłośnie 
uczestniczyć w  Krzyżu Chrystu-
sa, nie chce już nawet żyć bez 
bólu i  cierpienia, bo wierzy, że 
Bóg przyjmie go tym łaskawiej, 
im więcej on dla Niego potrafi 
przecierpieć.

Nawet diabła się nie ulęk-
niesz…

A  przecież nie jest to rzecz 
zwykłego ludzkiego męstwa, ale 
łaska Chrystusowa, która i  to 
może i  sprawia, że kruche ciało 
ludzkie całym sercem do tego 
dąży i  to kocha, czego z  natury 
powinno się obawiać i czego uni-
kać. Nie ludzka to rzecz dźwigać 
krzyż, kochać krzyż, poskramiać 
ciało i  panować nad nim, uni-
kać zaszczytów, pogodnie znosić 
zniewagi, pomijać siebie samego 
i  pragnąć być pomijanym, męż-
nie znosić trudności i straty i nic 
dla siebie nie pragnąć z  dobro-
dziejstw świata.

Gdybyś liczył tylko na siebie, 
jakże mógłbyś coś z  tego osią-
gnąć? Lecz kiedy zaufasz Bogu, 
ześle ci taką siłę, że świat i ciało 
podda się twojej władzy. Nawet 
diabła, największego swego wro-
ga się nie ulękniesz, jeżeli zbroją 
twoją będzie wiara, a krzyż sztan-
darem.

Tak się więc nastawiaj, abyś 
był dobrym i  wiernym sługą 
Chrystusa, sługą, który dźwiga 

mężnie krzyż Pana ukrzyżowane-
go z  wielkiej miłości dla ciebie. 
Przygotuj się do znoszenia wie-
lu zmartwień i kłopotów w tym 
nędznym życiu, bo wszystko to 
będzie z  tobą, gdziekolwiek się 
znajdziesz, a  choćbyś nie wiem 
gdzie się ukrył, z  pewnością je 
napotkasz.

Już tak być musi i nie ma inne-
go sposobu uniknięcia nieszczęść 
i bólu, tylko ten jeden: przecier-
pieć je. Pij chciwie z  kielicha 
Pana, jeśli pragniesz być z  Nim 
w przyjaźni i mieć cząstkę z Nim 
wspólną. A  radości pozostaw 
Bogu, udzieli ich, komu zechce. 
Ty zaś nastaw się na cierpliwe 
znoszenie cierpień i  pomyśl so-
bie, że one same są największą 
radością, bo wszystkie udręki ży-
cia nie są godne przyszłej chwały, 
a trzeba na nią zasłużyć, choćbyś 
miał znieść je wszystkie sam je-
den.

Gdy dojdziesz do tego, że cier-
pienie stanie ci się miłe i zasma-
kujesz w nim dla miłości Chry-
stusa, bądź pewny, że jesteś na 
dobrej drodze, że znalazłeś raj na 
ziemi. Ale dopóki uginasz się pod 
ciężarem cierpienia i  chcesz go 
uniknąć, źle jeszcze z tobą. Ono 
i tak dosięgnie cię, gdziekolwiek 
byś uciekł.

Jeśli kto chce iść za mną, niech 
się zaprze samego siebie…

Do czego tu jesteś? Jeśli zrozu-
miesz, że do cierpienia i śmierci, 
od razu staniesz się lepszy i znaj-
dziesz pokój ducha. Nawet gdy-
byś razem z  Pawłem został po-
rwany do siódmego nieba, nie 
zabezpieczy cię to przed żadnym 
cierpieniem. Ja mu pokażę – rze-
cze Jezus – ile ma wycierpieć dla 
Mego Imienia. A więc pozostaje 
ci cierpieć, jeżeli chcesz miłować 
Jezusa i  na zawsze Mu służyć. 
Obyś tylko był godny cierpieć 

dla imienia Jezusa! Jakaż czekała-
by cię chwała, jaka to radość dla 
wszystkich świętych Pańskich, 
jaki przykład dla bliskich! Bo 
wszyscy cenią sobie cierpliwość, 
choć mało jest tych, którzy chcą 
cierpieć. To sprawiedliwe, abyś 
ty chętnie pocierpiał choć trochę 
dla Chrystusa, gdy inni więcej 
jeszcze cierpią dla świata.

Zrozum, że musisz żyć, umie-
rając nieustannie. A im kto wię-
cej umiera dla siebie, tym bar-
dziej zaczyna żyć w  Bogu. Ten 
tylko potrafi pojąć sprawy Boże, 
kto pochyli się nisko, aby dźwi-
gać swe niedole dla Chrystusa. 
Nic nie jest milsze Bogu i  nic 
dla ciebie bardziej zbawienne na 
świecie niż chętne znoszenie cier-
pienia dla Chrystusa. A  nawet 
gdybyś mógł wybrać, powinieneś 
pragnąć raczej cierpieć dla Chry-
stusa, niż cieszyć się i  radować, 
bo przez to upodobnisz się bar-
dziej do Niego i  do wszystkich 
Jego świętych. Nasze zasługi i do-
skonałość nie zależą od szczęścia 
i radości, ale raczej od umiejętno-
ści przyjmowania ciężarów i nie-
szczęść.

Gdyby była jaka lepsza i  sku-
teczniejsza droga zbawienia dla 
człowieka niż cierpienie, Chry-
stus ukazałby nam ją słowem lub 
przykładem. A  przecież idących 
za Nim uczniów i  wszystkich, 
którzy chcieli postępować za 
Nim, wyraźnie zachęca do niesie-
nia krzyża i mówi: Jeśli kto chce 
iść za mną, niech się zaprze sa-
mego siebie i weźmie krzyż swój, 
i naśladuje mnie.

Na koniec, gdyśmy już tyle 
przeczytali i  rozważyli, zjawia 
nam się jedno zdanie: Tylko przez 
wielkie cierpienie wejść można 
do Królestwa Niebieskiego.
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O! ktokolwiek miotany bu-
rzą wśród fal tego świata nie 
chodzisz bezpiecznie po ziemi, 
nie odwracaj swych oczu od 
blasku Tej Gwiazdy, jeśli nie 
chcesz, aby burza w  przepaść 
cię pogrążyła.

Jeśli gwałtowny wiatr pokus 
uderzy na cię, jeśli cię trwo-
żą podwodne skały boleści, 
spojrzyj na gwiazdę, wzywaj 
Maryi. Jeśliś miotany fala-
mi pychy, ambicji, zawiści, 

współubiegania się, spojrzyj 
na gwiazdę, wzywaj Maryi. 
Jeśli gniew, łakomstwo, rozko-
sze ciała rzucają łódką ducha 
twego, spojrzyj na Maryję. 
Jeśli wielkość twych zbrod-
ni zatrwoży cię, jeśli zgryzota 
sumienia obarczy ciebie, jeśli 
bojaźń sądu przerazi cię, jeśli 
żal pocznie cię w przepaść roz-
paczy spychać, wspomnij na 
Maryję.

W  niebezpieczeństwach, 
w  uciskach, w  niepewności 
wspomnij na Maryję, wzy-
waj Maryi. Niech to imię bę-
dzie ciągle w  twych ustach, 
w  twym sercu, a  jeśli chcesz, 
żeby się Ona przyczyniła za 
tobą, idź za Jej przykładem.

Postępując za Nią, nie zbłą-
dzisz; myśląc o Niej, nie zbo-
czysz z  drogi. Gdy Ona cię 
wspierać będzie, nie upad-
niesz; gdy opiekować się tobą 

będzie, nie zlękniesz się; gdy 
przewodniczyć tobie będzie, 
nie doznasz znużenia; gdy ła-
skawa na ciebie będzie, doj-
dziesz do celu.

* * *
W  tajemnicy Boga Czło-

wieka znajduje się nasze wy-
zdrowienie; w tajemnicy Mat-
ki Dziewicy – nasza pomoc, 
albowiem Bóg chciał, żeby 
wszystko, co mamy, przecho-
dziło przez ręce Maryi.

* * *
Maryja również – śmiem 

to powiedzieć – będzie wy-
słuchana z powodu dostojeń-
stwa swej osoby; Syn wysłu-
cha Matki, a Ojciec wysłucha 
Syna; oto dziateczki, drabina 
(nadziei) grzeszników.

* Wybór myśli o Matce Bo-
żej św. Bernarda z Clairvaux 
Doktora Kościoła, zaczerp-
nięty z  Myśli św. Bernarda, 
Księgarnia św. Wojciecha 
1935 r., s. 65-70.

WE WSzYSTKIM WzYWAJ MARYJę
Św. Bernard z Clairvaux

WIELKI CZWARTEK – ŻYCZENIA
DLA NASZYCH KAPŁANÓW

Najpiękniejszymi życzeniami – prezentem dla naszych 
Kapłanów niech się stanie regularna modlitwa w Ich in-
tencji. Chociażby ta podana poniżej, czy jakakolwiek inna, 
ale regularna, płynąca z serca:
”Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród 
nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali 
w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła 
przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy 
Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich 
kapłaństwo przybliżało ludzi do Ciebie. Niech Twoja 
moc przenika ich słabości. Nie pozwól, by w swych 
utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, by w wątpli-
wościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ule-
gali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się 
opuszczeni. Niech swoją posługą przynoszą Ci chwa-
łę, a nam daj łaskę wspierania ich modlitwą. Amen."
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Wówczas spoczywający 
w grobach – dobrzy i źli, spra-
wiedliwi i grzesznicy - przybio-
rą się na nowo w swoje dawne 
ciała: morze wyrzuci wszystkie 
trupy, jakie dotąd pochłonęły 
jego otchłanie, także ziemia 
wyda ciała ludzi, którzy od 
wieków spoczywają w  jej ło-
nie. Dusze świętych, jaśniejące 
chwałą, zstąpią z nieba i zbliżą 
się do swych ciał, błogosławiąc 
je i mówiąc: „Chodź do mnie 
mój towarzyszu cierpień! Pra-
cowałeś na chwałę Boga, tyle 
cierpiałeś i  walczyłeś. Teraz 
dla nas obojga przyszedł czas 
nagrody! Ja – dusza – już od 
tysiąca lat zażywam szczęścia! 
Jakże się cieszę, że mogę teraz 
mojemu ciału zwiastować nie-
zliczone dobra, trwające całą 
wieczność!

Chodźcie błogosławione 
oczy, które tyle razy zamyka-
łyście się na widok rzeczy nie-
czystych, w obawie utraty łaski 
Bożej; chodźcie oglądać w nie-

bie piękno, o jakim nawet wam 
się śniło! Uszy moje, które ba-
łyście się brudnych i  oszczer-
czych rozmów, usłyszcie teraz 
w niebie melodię tak cudowną, 
że trwać będziecie w  nieusta-
jącym zachwycie. Ręce moje 
i nogi, które tak często biegły-
ście z pomocą nieszczęśliwym, 
chodźcie ze mną, żeby na wieki 
zażywać tego pięknego nieba, 
chodźcie uwielbiać najdroższe-
go Zbawiciela, który tak bar-
dzo nas ukochał". (...)

I  wtedy wyjdą nieszczęśli-
we dusze potępieńców, ohyd-
ne jako szatani, opuszczą na 
moment głębokie otchłanie 
i z  rozpaczą będą szukać swo-
ich ciał. Och, chwilo złowro-
ga! Kiedy dusza potępieńca 
połączy się z  ciałem, wówczas 
ciało to odczuje natychmiast 
całą piekielną kaźń. Ciała 
i  dusze odrzuconych będą się 
nawzajem przeklinały. „Ach 
przeklęte ciało – zawoła du-
sza - to przez ciebie walałam 

się w  odchodach nieczystości, 
a teraz już tyle wieków palę się 
i  cierpię w  piekle. Chodźcie, 
przeklęte oczy, które tyle razy 
z  zadowoleniem wpatrywały-
ście się w  rzeczy bezwstydne 
– chodźcie, napawajcie się te-
raz widokiem wstrętnych po-
tworów! Uszy przeklęte, które 
tak cieszyłyście się słuchając 
wulgarnych rozmów – teraz 
wiecznie już będziecie słuchać 
szatańskich krzyków i  jęków! 
Przeklęty języku i  wy, usta, 
które tyle razy dopuszczały-
ście się brudnych pocałunków 
i  rozkoszowałyście się obżar-
stwem i  pijaństwem – teraz 
w  piekle będziecie się sycić 
żółcią skorpionów i  smoków! 
O, przeklęte ciało, któreś bez 
przerwy szukało przyjemno-
ści – teraz będziesz zanurzone 
w stawie ognia i siarki, zapalo-
nym wszechmocą rozgniewa-
nego Boga (...)..

Św. Jan Maria Vianney, Ka-
zania Proboszcza z Ars, Warsza-
wa 1999, ss. 347, 349.

zMARTWYCHWSTANIE CIAł
Św. Jan Maria Vianney
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W  objawieniach świętej 
Faustyny Kowalskiej, Pan Je-
zus złożył szczególne obiet-
nice Bożego Miłosierdzia, 
które mistyczka przedstawiła 
w swym Dzienniczku.

OBIETNICE UDZIELO-
NE:

+ Czcicielom Obrazu Je-
zusa Miłosiernego:

Obiecuję, że dusza, któ-
ra czcić będzie ten obraz, nie 
zginie. Obiecuję tobie, już 
tu, na ziemi, zwycięstwo nad 
nieprzyjaciółmi, a  szczególnie 
w godzinę śmierci. Ja sam bro-
nić ją będę jako Swej Chwały. 
(Dzienniczek 48)

Przez obraz ten udzie-
lać będę wiele łask dla dusz, 
a  przeto niech ma przystęp 
wszelka dusza do niego.
(Dz. 570)

Podaję ludziom naczynie, 
z którym mają przychodzić po 

łaski do źródła Miłosierdzia. 
Tym naczyniem jest ten obraz 
z podpisem: Jezu ufam, Tobie. 
(Dz.327)

+ Tym, którzy ufają Boże-
mu Miłosierdziu:

Dusza, która zaufa mojemu 
Miłosierdziu, jest najszczę-
śliwsza, bo ja sam mam o nią 
staranie. (Dz.1273)

Łaski z mojego Miłosierdzia 
czerpie się jednym naczyniem, 
a nim jest – ufność. Im dusza 
więcej zaufa, tym więcej otrzy-
ma. Wielką mi są pociechą 
dusze o bezgranicznej ufności, 
bo w  takie dusze przelewam 
wszystkie skarby swych łask. 
Cieszę się, że żądają wiele, bo 
moim pragnieniem jest da-
wać wiele, i  to bardzo wiele. 
(Dz.1578)

Otworzyłem swe Serce jako 
żywe źródło Miłosierdzia, 

niech z  niego czerpią wszyst-
kie dusze życie, niech się zbli-
żą do tego morza Miłosierdzia 
z  wielką ufnością. Grzesznicy 
dostąpią usprawiedliwienia, 
a  sprawiedliwi w  dobrym 
utwierdzenia. Kto pokładał 
ufność w Miłosierdziu moim, 
napełnię duszę jego w godzinę 
śmierci swym Bożym poko-
jem. (Dz.1520)

Żadna dusza, która wzywa-
ła Miłosierdzia mojego, nie 
zawiodła się ani nie doznała 
zawstydzenia. Mam szcze-
gólne upodobanie w  duszy, 
która zaufała dobroci mojej. 
(Dz.1541)

Kto ufa Miłosierdziu moje-
mu, nie zginie, bo wszystkie 
sprawy jego moimi są, a nie-
przyjaciele rozbiją się u  stop 
podnóżka mojego. (Dz.723)

+ Tym, którzy szerzą Mi-
łosierdzie Boże:

OBIETNICE BOżEgO MIłOSIERDzIA
Św. Faustyna Kowalska
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Duszom, które szerzą cześć 
Miłosierdzia mojego, osła-
niam je przez życie całe, jak 
czuła matka swe niemowlę, 
a w godzinę śmierci nie będę 
im Sędzią, ale Miłosiernym 
Zbawicielem. (Dz.1075)

Duszom, które wysławiać 
i  głosić będą innym o  moim 
wielkim Miłosierdziu, w  go-
dzinę śmierci postąpię według 
nieskończonego Miłosierdzia 
mojego. (Dz.379)

Wszystkim duszom, które 
uwielbiać będą to moje Mi-
łosierdzie i  szerzyć jego cześć, 
zachęcając inne dusze do uf-
ności w  moje Miłosierdzie – 
dusze te w godzinę śmierci nie 
doznają przerażenia. Miłosier-
dzie moje osłoni je w tej ostat-
niej walce… (Dz.1540)a

+ Tym, którzy modlą się 
w  godzinie Miłosierdzia 
(15.00):

W  tej godzinie nie odmó-
wię duszy niczego, która prosi 
przez Mękę moją… (Dz.1320)

W  godzinie tej uprosisz 
wszystko dla siebie i  dla in-
nych; w  tej godzinie stała się 
łaska dla świata całego – Miło-
sierdzie zwyciężyło sprawiedli-
wość. (Dz.1572)

+ Tym, którzy odmawiają 
Koronkę do Bożego Miło-
sierdzia:

Każdą duszę bronię w  go-
dzinę śmierci, jako swej chwa-
ły, która odmawiać będzie tę 
koronkę albo przy konającym 
inni odmówią – jednak od-
pustu tego samego dostępują. 
Kiedy przy konającym odma-
wiają tę koronkę, uśmierza się 
gniew Boży, a  Miłosierdzie 
niezgłębione ogarnie dusze, 
i poruszą się wnętrzności Mi-
łosierdzia mojego, dla bolesnej 
Męki Syna mojego. (Dz.811)

Odmawiaj nieustannie tę 
koronkę, której cię nauczy-
łem. Ktokolwiek będzie ją od-
mawiał, dostąpi wielkiego Mi-
łosierdzia w  godzinę śmierci. 
(Dz.687)

Przez nią (Koronkę) upro-
sisz wszystko, jeżeli to, o  co 
prosisz, będzie zgodne z wolą 
moją. (Dz.1731)

+ Grzesznikom:
Kiedy odmówisz tę mo-

dlitwę za jakiego grzesznika 
z  sercem skruszonym i wiarą, 
dam mu łaskę nawrócenia, 
modlitwa ta jest następująca: 
O Krwi i Wodo, któraś wytry-
snęła z  serca Jezusowego jako 

zdrój Miłosierdzia dla nas – 
ufam Tobie. (Dz.186)

W Święto Bożego Miłosier-
dzia: Powiedz duszom, córko 
moja, że daję im na obronę 
swoje Miłosierdzie, walczę za 
nich sam jeden i znoszę spra-
wiedliwy gniew Ojca Swego. 
(Dz.1516)

Pragnę, aby święto Miło-
sierdzia, było ucieczką i schro-
nieniem dla wszystkich dusz, 
a  szczególnie dla biednych 
grzeszników. W  dniu tym 
otwarte są wnętrzności Miło-
sierdzia mego, wylewam całe 
morze łask na dusze, które się 
zbliżą do źródła Miłosierdzia 
mojego; która dusza przystąpi 
do spowiedzi i  Komunii św., 
dostąpi zupełnego odpusz-
czenia win i kar, w dniu tym 
otwarte są wszystkie upusty 
Boże, przez które płyną łaski; 
niech się nie lęka zbliżyć do 
Mnie żadna dusza, chociażby 
grzechy jej były jako szkarłat. 
(Dz.699)

Święta s. M. Faustyna Ko-
walska, Dzienniczek. Miłosier-
dzie w duszy mojej, Wydawnic-
two Promic Warszawa 2011

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
  Zmartwychwstał Pan prawdziwie. –Alleluja, alleluja! 
– Wśród wyznawców swoich żyje. – Alleluja, alleluja!
  Nadszedł dzień wielkiej radości – z tryumfu Zbawcy 
i Pana, – w którym Król, w męce pokorny, - ukazał moc 
zmartwychwstania. 
  Drogim  Czytelnikom  „Skałki”  i  wszystkim  Parafia-
nom życzymy, by Wasze Serca ogarnęła wielka radość, 
bo  Chrystus  zmartwychwstał!  Alleluja!  Prawdziwie 
zmartwychwstał! Alleluja!  I  żyje wśród  nas!  Pięknymi 
Życzeniami Wielkanocnymi dzieli się Redakcja „Skałki”

ŻYCZENIA IMIENINOWE
DLA KS. WOJCIECHA
„Bóg jest zawsze blisko, nawet 
w trudach, problemach, w ciem-
nościach życia – słucha, odpo-
wiada i zbawia.” (Benedykt XVI)
Czcigodny Księże Wojciechu – 
prosimy św. Wojciecha, Twoje-
go Patrona, by wypraszał Ci ła-
skę nieustannego czucia 
bliskości Boga w Twoim sercu.
 Red. „Skałki”



Druk: Hanna i Wincenty Nowakowie

Odeszli do Pana

1 Maciej Lidke, lat 82,
ul. Lelewela

2
 Elżbieta Łapczyńska,

członkini 8 Róży N, lat 88, 
ul. K. Wallenroda

3  Stefania Labudda, l. 84,
plac Wybickiego

4  Edward Tywoniuk, l. 89,
ul. Lwowska, z VI Róży

5 Wojciech Król, l. 52,
ul. Waryńskiego

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

Co Bóg złączył…

Jubileusz małżeński
obchodzą:

Halina i Antoni Korwel
51.Rocznica

Sakr. Małżeństwa
17.04.2022 g. 1800

Bóg Ojciec Wszechmogą-
cy niech Was napełni 

swoją radością i błogo-
sławi Wam i Waszym 

Rodzinom

WIELKI  TYDZIEŃ I  TRIDUUM  PASCHALNE  AD. 2022

WIELKI   PON,  WT i  ŚR.  SPOWIEDŹ od 1730 do 1900

WIELKI  CZWARTEK - 14. KWIETNIA
SPOWIEDŹ - rano od 700 do 900

GODZ. 1000 MSZA ŚW. KRZYŻMA - KATEDRA OLIWSKA 
GODZ. 1800 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ 
ADORACJA przy CIEMNICY
GODZ. 2000 - Gorzkie Żale - trzy części
GODZ. 2100 - Adoracja Młodych 
GODZ. 2200 - Adoracja w ciszy 
GODZ. 2230 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec - Żywy Różaniec
GODZ. 2300 - Zakończenie Adoracji - repozycja Najświętszego Sakramentu
WIELKI  PIĄTEK - 15. KWIETNIA
SPOWIEDŹ - rano od 700 do 900, po południu od 1600 do 1730

DROGA KRZYŻOWA - godz. 800 i 1400 
ADORACJA przy CIEMNICY i GROBIE PAŃSKIM
GODZ. 0700 - Adoracja w ciszy
GODZ  0800 - Droga Krzyżowa
GODZ. 0900 - Żywy Różaniec 
GODZ. 1000 - Adoracja Dzieci Szk. Podst. Schola Emmanuel
GODZ. 1100 - Młodzież (Bierzmowani) 
GODZ. 1200 - Apostolat Maryjny 
GODZ. 1300 - Dzieci Rocznicy, I Komunii św. i Schola Gloria 
GODZ  1400 - Droga Krzyżowa 
GODZ. 1500 - Koronka do Miłosierdzia Bożego - Krąg Biblijny
GODZ. 1600 - Szafarze Nadzwyczajni, Semper Fidelis
GODZ. 1700 - Kręgi Rodzin, Akcja Katolicka, Chór św. Cecylii
GODZ. 1800 - CELEBRACJA LITURGII WIELKIEGO PIĄTKU
GODZ. 2000 - Adoracja Młodzieży, Grupa Modlitewna 
GODZ. 2100 - Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej, PZ Caritas 
GODZ. 2200 - Adoracja w ciszy 
GODZ. 2300 - Gorzkie Żale - trzy części 
GODZ. 2400 - Zakończenie Adoracji - repozycja Najświętszego Sakramentu
WIELKA  SOBOTA - 16. KWIETNIA
SPOWIEDŹ - rano od 700 do 900, po południu od 1600 do 1900

ŚWIĘCENIE POKARMÓW od godz. 1100 do godz. 1700. Przypominamy 
o skarbonkach Caritas, na jałmużnę postną, które przynosimy na poświęce-
nie pokarmów.
ADORACJA przy GROBIE PAŃSKIM do godz. 0700 - 1900   
GODZ. 0700 - ul. Prusa, Kraszewskiego, Fredry, Niemcewicza
GODZ  0800 - ul. Strakowskiego, Lwowska, Zbyszka z Bogdańca,

Lilli Wenedy 
GODZ. 0900 - ul. Krzemienieckiej, Kunickiego, Nad Stawem, Dźwigowa
GODZ. 1000 - ul. Wallenroda, Wyspiańskiego, Wajdeloty
GODZ. 1100 - ul. Waryńskiego, Danusi, Pl. Wybickiego
GODZ. 1200 - ul. Kościuszki
GODZ. 1300 - ul. Chrobrego
GODZ  1400 - al. Legionów
GODZ. 1500 - ul. Pestalozziego, Aldony
GODZ. 1600 - ul. Kilińskiego, Gołębia
GODZ. 1700 - ul. Lelewela, Grażyny
GODZ. 1800 - Adoracja w ciszy
GODZ. 2000 - CELEBRACJA WIGILII PASCHALNEJ 
NIEDZIELA  WIELKANOCNA - 17. KWIETNIA
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU godz. 500

MSZA ŚW. REZUREKCYJNA - godz. 600 i dalej Msze św. jak w każdą nie-
dzielę

ZACZERPNIĘTE
Z PISMA ŚWIĘTEGO

[Chrystus] w zewnętrznej 
postaci uznany za człowie-
ka, uniżył samego siebie, 
stając się posłusznym aż 
do śmierci i to śmierci krzy-
żowej.
 (Flp 2,7b-8)
A jak jest z naszym posłu-
szeństwem wobec woli 
Boga?... 


